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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัดของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 2) เปรี ยบเทียบผลการ
เรี ยนรู้เรื อง การวัดก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 4) ประเมินความสามารถในการคิดของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ทีได้จากการจัดการ
เรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 5) ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรัก
ความเป็ นไทยของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 28 คน แบบแผนการทดลอง คือแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group
Pretest – Posttest Design)
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด
แบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
แบบประเมินความสามารถในการคิดและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลีย( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test แบบ
Dependent) และการวิเคราะห์เนือหา ผลการวิจยั พบว่า
1. แผนจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
82.96 / 81.25
2. ผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากในทุกด้าน
เมือพิจารณารายด้านพบว่า
นักเรี ยนเห็นด้วยมากในด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ เป็ นลําดับทีหนึงคือ ทําให้นกั เรี ยนเต็มใจร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข รองลงมาด้านประโยชน์ทีได้รับคือ ทําให้นกั เรี ยนรู้จกั ยกย่องชมเชยและให้กาํ ลังใจผูอ้ ืนมากขึน
และ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้คือ ทําให้ได้เรี ยนรู้การทํางานร่ วมกับเพือนในกลุ่มมากขึน
4. ความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
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ระดับดี
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The purposes of this research were 1) to develop and find out efficiency of the lesson plans on measurement with
STAD technique and child thai folk play activities. 2) to compare the mathematics learning outcomes on measurement before
being and after being taught by STAD technique and child thai folk play activities. 3) to investigate the opinions of third grade
students towards the instruction with STAD technique and child thai folk play activities . 4) to evaluate the ability in thinking.
5) to evaluate quality desires of proud to be Thai .
The sample of this research were 28 third grade students of Bangphae elementary school, Bangphae, Ratchburi
province in the first semester of the academic year 2010. Experimental design was one group pretest – posttest design.
The research instruments used were lesson plans, learning outcomes, questionnaires and evaluation form.
The data were analyzed by percentage (%) mean ( x ), standard deviation (S.D.), t-test of dependent and content analysis.
The result of this research were as follow:
1. The lesson plans were met the efficiency standard criterion of 82.96/81.25
2. The mathermatic learning outcomes on measurement of third grade students after being taught were statistically
significant higher than before being taught by STAD technique and child thai folk play activities at .05 level.
3. The opinions of the third grade students towards the instruction with STAD technique and child thai folk play
activities were at a high level of agreement, the students opinions were at a high agreement level towards the learning
environments aspect which helped the students learned happily, the usefulness aspect which helped the students praise and
encourage and the learning activities aspect which helped the students know work with friend.
4. The ability in thinking of the third grade students get from the instruction with STAD technique and child
thai folk play activities were at good level.
5. Quality desires of proud to be Thai of the third grade students get from the instruction with STAD technique
and child thai folk play activities were at good level .
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ให้ความช่วยเหลือและความเอืออาทรต่อกันด้วยดีเสมอมา
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บทที 1
บทนํา
ความสํ าคัญและความเป็ นมาของปัญหา
การศึกษาเป็ นปัจจัยสําคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็ นทรัพยากรทีมีคุณภาพ
การพัฒนา
มนุษย์จึงต้องดําเนิ นการอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพือการพัฒนาสังคม พัฒนาโลก การศึกษาจึงมี
บทบาทสําคัญยิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดังพระโอวาทของสมเด็จพระพีนางเธอเจ้าฟ้ า
กัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ทีประทานแก่ครู แห่งชาติและครู ตน้ แบบประจําปี
2542 ความว่า
...การศึกษาถือเป็ นรากฐานสําคัญต่อชีวติ เพราะการทีทุกคนจะเติบโตเป็ นบุคคลทีมีความ
สมบูรณ์ทงร่
ั างกายและจิตใจได้ ย่อมต้องอาศัยการศึกษาเรี ยนรู้เป็ นเครื องมือสําคัญ ซึงในภาวการณ์
ปัจจุบนั วิธีการศึกษาเรี ยนรู้ของมนุษย์เปลียนแปลงไปตามความเจริ ญของเทคโนโลยี
และการ
เปลียนแปลงวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารทีเชือมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ ว ดังนัน หน้าทีของครู ทีสําคัญ
ประการหนึงก็คือ
การค้นคว้าหาวิธีการจัดการศึกษาเรี ยนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลียนแปลงนันอยูเ่ สมอ เพือให้ศิษย์ทุกคนถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติประเสริ ฐ 3 ประการ คือ เป็ น
คนดี มีความรู ้ความสามารถและดํารงตนอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข อันเป็ นพืนฐานสําคัญทีจะเกือกูล
ให้เกิดความมันคงไพบูลย์แก่ชาติบา้ นเมือง... (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2545: 7)
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที 9 (พ.ศ.2545 – 2559) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ขอ้ ที 2
แนวนโยบายเพือดําเนินการข้อ 5 คือ การพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู้ เพือสร้างเสริ มความรู้
ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของคน โดยมีเป้ าหมายไว้วา่ คนไทยทุกคนมีทกั ษะและ
กระบวนการในการคิด การวิเคราะห์ และแก้ปัญหา มีความใฝ่ รู้และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื องเต็มตามศักยภาพ (สํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ 2545ข: 20) ทังนีการศึกษามีประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีความสมดุลในทุกๆด้าน เป็ นการเตรี ยมความพร้อมไปสู่ ทรัพยากรบุคคลทีทรงคุณค่าในอนาคต
การวางแผนรากฐานการศึกษาให้แก่เยาวชนถือได้วา่ เป็ นบันไดขันแรกของการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ทีมีคุณค่าในอนาคต
และแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542
มาตรา
22 กําหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมี
ความสามารถในการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้ รี ยนสําคัญทีสุ ด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

1

2
การศึกษาจะมีประสิ ทธิ ภาพได้นนั ต้องขึนอยูก่ บั องค์ประกอบหลายประการ กระบวนการ
จัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมการเรี ยนรู้นบั เป็ นองค์ประกอบทีสําคัญทีสุ ด เพราะการจัดการ
เรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลนันต้องประกอบไปด้วยผูเ้ รี ยน ผูส้ อน หลักสู ตร
วิธีสอน สื อ/นวัตกรรม วิธีการวัดและประเมินผล แต่วิธีการหนึงทีผูส้ อนทุกคนสามารถปฏิบตั ิได้
โดยตรง คือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีน่าสนใจสําหรับนักเรี ยน จัดกระบวนการและวิธีการเรี ยนที
หลากหลาย ผูส้ อนต้องคํานึ งถึงพัฒนาการทางด้านร่ างกาย และสติปัญญา วิธีการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยน
วิธีการสอนทีเหมาะสม และเน้นความเป็ นไทย ซึ งสอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2544 และหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ทีกําหนด
วิสัยทัศน์ไว้วา่ “หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ งเป็ นกําลังของ
ชาติให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นไทยและ
พลโลก ยึดมันในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข มี
ความรู ้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษา
ตลอดชีวิต
โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่าทุกคนสามารถเรี ยนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ” พร้อมทังพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะ มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยูอ่ ย่าง
พอเพียง รักความเป็ นไทย เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมอย่างมีความสุ ข ดังนันการจัด
การศึกษาจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องทําให้ผเู้ รี ยนทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการเรี ยนรู้
และเอาใจใส่ ต่อการเรี ยน รู ้วิธีการแสวงหาความรู้เพือพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ
คณิ ตศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู้หนึงทีกําหนดให้เป็ นสาระการเรี ยนรู้หลักในกลุ่มทักษะ
ทีเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้และและเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
ขันพืนฐานพุทธศักราช 2551 เพราะคณิ ตศาสตร์มีบทบาททีสําคัญยิงในการพัฒนาความคิด
ของมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนีคณิ ตศาสตร์ยงั เป็ น
เครื องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศาสตร์อืนๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีขึน เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์
มีความสมดุลทังทาง
ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์ สามารถคิดเป็ น ทําเป็ น แก้ปัญหาเป็ น และสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข (กรมวิชาการ 2544: บทนํา) ดังนัน การจัดการเรี ยนรู้ในสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จึงต้องปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความเข้าใจอย่างมีระเบียบ ชัดเจนและรัดกุม รู้
คุณค่าของคณิ ตศาสตร์ และมีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ และสามารถนําความรู้ ความคิดและทักษะที
ได้จากการเรี ยนไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิงต่างๆ และแก้ปัญหาในชีวติ ประจําวันได้อย่างแท้จริ งตลอดทัง
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มีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์ ซื อสัตย์สุจริ ต มีวนิ ยั ใฝ่ เรี ยนรู้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุง่ มันในการ
ทํางาน รักความเป็ นไทย และมีจิตสาธารณะ
กล่าวได้วา่ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์มีความสําคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็ น
อย่างมาก แต่การจัดการเรี ยนรู ้สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ จากอดีตจนถึงปั จจุบนั พบว่า ยังไม่
ประสบความสําเร็ จเท่าทีควร นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตากว่
ํ าสาระการเรี ยนรู้อืนๆ ดังจะเห็นได้
จากการรายงานการทดสอบวัดและประเมินคุณภาพระดับชาติ(National Test) ปี การศึกษา 2548
และ 2550 (ปี การศึกษา 2549 ไม่มีการทดสอบ) พบว่า คะแนนเฉลียของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 3 ในปี การศึกษา 2548 ของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต 2 มีคะแนนเฉลียกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ตากว่
ํ ากลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 46.05
เมือแยกตามระดับคุณภาพ พบว่า อยูใ่ นระดับดีร้อยละ 20.14 ระดับพอใช้ร้อยละ 52.28 และต้อง
ปรับปรุ งร้อยละ 27.58 และในปี การศึกษา 2550 มีคะแนนเฉลียร้อยละ 46.14 เมือแยกตามระดับ
คุณภาพ พบว่า ระดับดีร้อยละ 26.43 ระดับพอใช้ร้อยละ 42.67 ระดับปรับปรุ งร้อยละ 30.90 และใน
ส่ วนของคะแนนเฉลียของชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัด
ราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรีเขต 2 ในปี การศึกษา 2548 มีคะแนนเฉลียร้อย
ละ 45.13 เมือแยกตามระดับคุณภาพ พบว่า อยูใ่ นระดับดีร้อยละ 16.27 ระดับพอใช้ร้อยละ 54.30
ระดับปรับปรุ งร้อยละ 29.43 ส่ วนในปี การศึกษา 2550 มีคะแนนเฉลียร้อยละ 41.98 เมือแยกตาม
ระดับคุณภาพ พบว่า ระดับดีร้อยละ 15.18 ระดับพอใช้ร้อยละ44.08 ระดับปรับปรุ งร้อยละ40.74
และจากการประเมินผลการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 3
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ ระหว่างปี การศึกษา 2548-2550 ผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนได้ร้อยละ
70.15, 71.95, 72.48 ตามลําดับ ซึ งพบว่าอยูใ่ นระดับทีตํากว่าเกณฑ์ทีโรงเรี ยนกําหนดไว้ คือ
ร้อยละ 75 (โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ,ฝ่ ายวิชาการ รายงานผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา ปี การศึกษา
2548, 2549, 2550:5) และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปี การศึกษา 2550 ของชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 เมือแยกตามสาระ พบว่า สาระทีมีผลคะแนนเฉลียตําสุ ด คือ สาระการวัดอยูใ่ น
ระดับร้อยละ 29.98
จากการศึกษาสภาพการจัดการเรี ยนการสอนภายในโรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาสาเหตุของปั ญหาผลการเรี ยนรู้ในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาํ
โดยการสังเกตพฤติกรรมการสอนและการพูดคุยกับครู ผสู้ อนคณิ ตศาสตร์ในทุกระดับชัน
และ
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน พบว่า ครู ผสู้ อนให้ความคิดเห็นใกล้เคียงกันว่า 1)การสอน
คณิ ตศาสตร์ ตอ้ งใช้วธิ ีการทีซับซ้อนต้องเตรี ยมการสอนมากกว่าปกติเพราะคณิ ตศาสตร์ มีกฎเกณฑ์
เฉพาะวิชา ครู ผสู ้ อนต้องคิดหาวิธีการสอนทีทําให้ผเู้ รี ยนเข้าใจในกฎเกณฑ์นนๆ
ั แต่ครู ผสู้ อนไม่มี
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เวลาเพราะต้องเตรี ยมการสอนหลายวิชา 2)มีภาระงานทีได้รับมอบหมายอืนๆ มาก เช่น เจ้าหน้าที
การเงิน บรรณารักษ์ 3) ครู สอนไม่ตรงตามสาขาวิชาทีเรี ยนมา จึงไม่มีทกั ษะการสอนคณิ ตศาสตร์ที
ดี 4) ครู ขาดเทคนิคการสอน ใช้การบรรยาย และยกตัวอย่างบนกระดานดํา ให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้
พร้อมกันทังชัน นักเรี ยนเก่งจะเป็ นผูต้ อบคําถามของครู นักเรี ยนอ่อนไม่กล้าตอบและขาดการมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น 5) ต้องใช้เวลาในการสอนแต่ละเรื องมากขึนเพราะต้องให้การ
แนะนํากับนักเรี ยนอย่างทัวถึง แต่นกั เรี ยนในห้องมีจาํ นวนมากจึงทําได้ไม่ดี ในส่ วนของนักเรี ยน
พบว่า 1) นักเรี ยนไม่ชอบเรี ยนคณิ ตศาสตร์เพราะครู ผสู้ อนดุ 2) เรี ยนไม่สนุก 3) มีการบ้านมาก
4) เนือหายากไม่เข้าใจ จึงไม่ทาํ แบบฝึ กหัดและการบ้าน ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พิมพาภรณ์
สุ ขพ่วง (2548:6) ทีกล่าวว่า การทีนักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ตาํ มีสาเหตุมาจากทังตัวครู และนักเรี ยน
กล่าวคือ ครู ผสู้ อนขาดการเตรี ยมการสอน ใช้เทคนิคและวิธีการสอนไม่เหมาะสมกับเนือหา ใช้
วิธีสอนแบบบรรยาย ด้านนักเรี ยนขาดการช่วยเหลือแนะนําอย่างใกล้ชิด เนืองจากมีนกั เรี ยนใน
ห้องเป็ นจํานวนมาก ซึ งสอดคล้องกับ ปราณี จงศรี (2545: 4) ซึงได้กล่าวถึงสาเหตุทีทําให้การ
จัดการเรี ยนการสอนไม่ประสบผลสําเร็ จว่า มีสาเหตุมาจากการมีจาํ นวนนักเรี ยนในห้องมากเกินทํา
ให้การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน ทําได้ไม่ทวถึ
ั ง ขาดครู ทีตรงกับสาขาวิชา ครู มีภารกิจมาก
ขาดสื อและอุปกรณ์ โดยสาเหตุสาํ คัญประการหนึงคือ วิธีสอนของครู ครู ใช้วธิ ี การสอนแบบ
บรรยาย ใช้แบบเรี ยนเป็ นหลัก ยกตัวอย่างบนกระดานดํา แล้วให้ทาํ แบบฝึ กหัด ใช้สือน้อย
นักเรี ยนขาดความกระตือรื อร้นในการเรี ยน
ขาดการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
นักเรี ยนอ่อนไม่ได้รับความสนใจจากครู และเพือน ซึ งสอดคล้องกับ ปาริ ชาติ สมใจ ( 2549:6) และ
เนตรนริ นทร์ พิมละมาศ (2549:4) ซึงกล่าวในทํานองเดียวกันว่า การสอนคณิ ตศาสตร์เป็ นเรื อง
ยาก ครู ขาดเทคนิคในการจัดการเรี ยนรู้ ไม่เปลียนพฤติกรรมการสอน นักเรี ยนขาดการทํากิจกรรม
กลุ่มร่ วมกัน ไม่มีการพูดคุยช่วยเหลือกันในการเรี ยน การแลกเปลียนเรี ยนรู้จึงไม่เกิดขึน นักเรี ยนมี
ความพร้อมต่างกัน
จากการศึกษาสาเหตุของปัญหาดังกล่าว ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปสาเหตุของปั ญหาออกเป็ น 3 ด้านคือ
1) ด้านตัวครู สรุ ปได้วา่ ครู ขาดการเตรี ยมการสอน ขาดเทคนิคการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพ ครู สอน
ไม่ตรงตามสาขาวิชา 2) ด้านตัวนักเรี ยน สรุ ปได้วา่ นักเรี ยนในห้องมีจาํ นวนมากเกิน นักเรี ยน
อ่อนไม่มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน ไม่ได้รับความสนใจจากครู และเพือน มีเจตคติที
ไม่ดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ และ 3) ด้านเนื อหาสาระ คณิ ตศาสตร์มีเนื อหาทีเป็ นนามธรรม เนื อหาบาง
ตอนยากต่อการอธิ บายให้เข้าใจได้ ดังนันครู จึงต้องให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ ง หรื อนําพฤติกรรมที
พบเห็นหรื อปฏิบตั ิอยูใ่ นชีวิตประจําวันมาใช้เป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้เหมาะสม
กับเนือหาสาระและเนือหาสาระทีเป็ นปั ญหามากต่อการจัดการเรี ยนการสอนของครู
และความ
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เข้าใจของนักเรี ยนคือสาระที 2 :การวัด ( การวัดความยาว, การวัดนําหนัก การวัดปริ มาตร เงิน และ
เวลา ) ซึ งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2550 ทีมีการประเมิน 4 สาระ
คือ จํานวนและการดําเนินการ การวัด พีชคณิ ต และทักษะ/กระบวนการ พบว่า ผลการประเมิน
สาระการวัด ตําสุ ด มีผลการประเมินร้อยละ 29.98
ปัญหาในเรื องผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ตาํ
สถาบัน
ส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ซึงเป็ นสถาบันทีดูแลการพัฒนาการเรี ยนการ
สอนวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ได้หาทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดทํา
Learning Object
ทีเป็ นสื อการเรี ยนรู้ทีสสวท. ดําเนินการพัฒนาร่ วมกับCurriculum
Corparation/The Learning Federation ภายใต้ความร่ วมมือไทย-ออสเตรเลีย จัดหาโปรแกรม The
Geometer”s Sketehpad(GSP)และจัดอบรมให้ครู ได้ใช้ และสสวท.ยังจัดทําโครงการอบรมทางไกล
ให้กบั ครู ผสู ้ อนคณิ ตศาสตร์ การดําเนินการดังกล่าวจัดเป็ นการพัฒนาทีเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็ น
ส่ วนใหญ่ จึงเหมาะกับโรงเรี ยนทีมีเครื องมืออํานวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยี และครู ทีมี
ความรู ้ความชํานาญทางด้านเทคโนโลยี แต่การพัฒนาการเรี ยนรู้นนยั
ั งสามารถทําได้อีกหลายวิธี
เช่น การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้ของครู การพัฒนาสื อการเรี ยนรู้โดยความร่ วมมือกับ
ชุมชน การนิเทศภายในด้านการเรี ยนการสอน เป็ นต้น การพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู้เป็ น
วิธีการหนึงทีครู ควรนํามาใช้ โดยครู ผสู้ อนต้องปรับเปลียนวิธีการจัดการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนได้มีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ สนุกไปกับการเรี ยนรู้ มีความกระตือรื อร้นในการเรี ยน ส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม เพือให้นกั เรี ยนรู้จกั ฝึ กคิดและแลกเปลียนเรี ยนรู้ซึงกันและกัน มีการ
ช่วยเหลือกัน โดยให้นกั เรี ยนทีมีความสามารถสู งกว่าช่วยเหลือเพือนทีมีความสามารถตํากว่า ซึง
จะช่วยทําให้นกั เรี ยนทีมีความสามารถตํากว่า เข้าใจในเนือหาได้ดียงขึ
ิ น
จากวัยทีเท่ากันหรื อ
ใกล้เคียงกันทําให้นกั เรี ยนใช้ภาษาสื อความหมายให้เข้าใจกันได้ง่ายขึนและกล้าซักถามกันด้วย ซึง
สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน(Cooperative Learning) ตามแนวคิดของสลาวิน
( Slavin 1990, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550: 102) ทีเสนอแนะไว้วา่ เป็ นวิธีสอนทีมุ่งเน้นการ
ร่ วมกันเรี ยนรู ้ ช่วยเหลือซึ งกันและกัน และพัฒนาทักษะทางสังคม ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ
สู งขึน การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน (Cooperative Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู้รูปแบบหนึงที
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (Child Centered) โดยมีการฝึ กใช้กระบวนการกลุ่มในการทํางานร่ วมกัน
สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยกันเรี ยน
โดยนักเรี ยนทีมีความสามารถสู งช่วยเหลือเพือนทีมี
ความสามารถตํากว่า
ช่วยเหลือกันจนสมาชิกทุกคนประสบความสําเร็ จในการเรี ยน
และ
ความสําเร็ จของกลุ่มจะเป็ นผลงานของสมาชิกทุกคน สลาวิน(Slavin) ได้ทาํ การศึกษาและพัฒนา
รู ปแบบการสอนแบบร่ วมมือกันหลายรู ปแบบ ได้แก่ การเรี ยนแบบกลุ่มแข่งขัน(Teams Games
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Tournament หรื อ เทคนิค TGT) การเรี ยนแบบกลุ่มช่วยสอนเป็ นรายบุคคล(Team Assisted
Individualized Instruction หรื อเทคนิค TAI) เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) และการเรี ยนแบบกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ ( Student Teams Achievement Division หรื อ เทคนิค STAD ) ซึงเป็ นการจัดการเรี ยนรู้
รู ปแบบหนึงทีจัดผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มย่อย สมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยนักเรี ยนทีมีความสามารถสู ง
ปานกลาง และตํา โดยมีสัดส่ วน 1:2:1 สมาชิกในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันและกันในด้านการเรี ยน
เพือทีจะให้สมาชิกแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจในเนื อหาทีเรี ยน และเตรี ยมสมาชิกของกลุ่มให้
พร้อมสําหรับการทดสอบรายบุคคล
คะแนนทีแต่ละคนทําได้จะถูกแปลงเป็ นคะแนนของกลุ่ม
สมาชิกของกลุ่มจึงมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการทีจะทําให้กลุ่มประสบผลสําเร็ จ ซึงสอดคล้อง
กับผลการวิจยั ของ วัสริ น ประเสริ ฐศรี (2544:105) ศึกษาเรื องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตเรื องเศษส่ วนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีสอนด้วยการเรี ยนแบบร่ วมมือกัน
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) กับการสอนตามแนวคู่มือครู ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องเศษส่ วน ทีสอนแบบร่ วมมือกันสู งกว่าการสอนตามแนวคู่มือครู
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่ วนปราณี จงศรี ( 2545: 113)ศึกษาเรื อง การเปรี ยบเทียบ
ผลสัมฤทธิ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหาของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่ วมมือกัน วิธีสอนแบบ Missouri และวิธีสอนตามแนวคู่มือครู พบว่า ผลสัมฤทธิ วิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหา ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือ
กัน วิธีสอนแบบ Missouri กับการสอนตามแนวคู่มือครู แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05 โดยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันทําให้ผลสัมฤทธิ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหา สู งทีสุ ด
อีกทังนักเรี ยนมีความคิดเห็นว่า ชอบการเรี ยนเป็ นกลุ่ม ได้ทาํ งานร่ วมกับเพือน เพือนในกลุ่ม
ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ทําให้บรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน นอกจากนันผลการวิจยั ของ
พูนศรี อาภรณ์รัตน์ (2548:182)พบว่าความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
พฤติกรรมการปฏิบตั ิงานกลุ่มของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี
และ สิ ทธิ ชยั ร่ วมจิตร (2545:บทคัดย่อ) ศึกษาเรื องการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 6 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบร่ วมมือกันแบบ
ผลสัมฤทธิ (STAD) ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนทีได้รับการสอนแบบร่ วมมือกันมีผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนด
นอกจากนันการจัดการเรี ยนรู้ยงั ต้องทําให้นกั เรี ยนรู้สึกอยากร่ วมกิจกรรม สนุกสนานกับ
การเรี ยนรู ้ การเล่นของเด็กเป็ นวิธีการหนึงทีทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ เพราะการเล่น
เป็ นสิ งทีเด็กทุกคนชอบ ทําให้มีจิตใจเบิกบานสนุกสนาน ช่วยพัฒนาให้มีสติปัญญาทีแหลมคม
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และก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทีดีในหมู่คณะ
มีนกั จิตวิทยาและนักการศึกษาหลายท่าน ให้
ความสําคัญกับการเล่นของเด็กไว้เช่น เพียเจท์(Piaget) (อ้างถึงใน ผอบ โปษะกฤษณะ) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของการเล่นว่า การเล่น จะมีความสําคัญต่อพัฒนาการทางสติปัญญาจากการเล่น เด็กจะ
สามารถแยกแยะสิ งต่างๆจากสิ งเร้าได้ และขณะทีเด็กตอบสนองสิ งเร้า เขาจะสามารถรับรู้สิงต่างๆ
เข้ามาในสมอง สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2534:13-14) ได้กล่าวถึง
ความสําคัญของการเล่นของเด็กดังนี 1) ด้านร่ างกาย เป็ นการใช้พลังงานส่ วนเกินในร่ างกายของเด็ก
เป็ นการฝึ กกล้ามเนื อให้ทาํ งานประสานกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ 2) ด้านอารมณ์ ช่วยให้เด็กเกิด
การพัฒนาทางอารมณ์และจิตใจให้มนคง
ั
แข็งแรงเข้ากับสภาวะแวดล้อม และการเล่นจะช่วยลด
ความคับข้องใจของเด็ก 3) ทางด้านสังคมจะช่วยให้พฒั นาการด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืนเป็ น
การเรี ยนรู ้ทีจะอยูร่ วมกัน รู ้จกั บทบาทสมาชิกในกลุ่ม ฝึ กเด็กในเรื องการปรับตัว 4) ด้านสติปัญญา
การเล่นเป็ นการฝึ กการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของเด็กในเรื องการคิดริ เริ มสร้างสรรค์และส่ งเสริ ม
จินตนาการของเด็ก
ผูว้ จิ ยั ตระหนักถึงความสําคัญของการเล่นของเด็กไทยต่อพัฒนาการทุกๆ
ด้านและการใช้เป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยเฉพาะในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ จึงศึกษา
การเล่นของเด็กไทย ทีสอดคล้องกับการสอนคณิ ตศาสตร์ และพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและ
ด้านสังคม (วิราภรณ์ ปนาทกุล 2531:31-35) สรุ ปได้ดงั นี
1 การเล่นทีเน้นทักษะเกียวกับการนับ ได้แก่ หมากเก็บ ซ่อนหา
2 การเล่นทีเน้นทักษะเกียวกับการคาดคะเน การกะระยะ ได้แก่ กระโดดยาง เตย ตีลูกล้อ
วิงเปี ยว วิงสามขา วิงกระสอบ ลิงชิงบอล ลิงชิงหลัก
3 การเล่นทีเน้นทักษะ การจําแนกประเภท จําแนกพวก จําแนกเสี ยง ได้แก่ เก้าอีดนตรี
กาฟักไข่ งูกินหาง
4 การเล่นทีเน้นทักษะด้านความคิด การใช้ไหวพริ บ การตัดสิ นใจ ได้แก่ กระโดดเชือก
เก้าอีดนตรี ขีม้าส่ งเมือง ตีจับ เตย ลิงชิงหลัก ดีดลูกหิน/ลูกแก้ว หมากเก็บ
5 การเล่นทีเน้นทักษะทีเน้นค่านิยม ทัศนคติในด้านต่างๆ เช่น ความสามัคคี ความเสี ยสละ
ความอดทน ความรับผิดชอบ เช่น ตีจับ เตย เสื อข้ามห้วย ซ่อนหา ขีม้าส่ งเมือง
การเล่นของเด็กไทยจึงเป็ นกิจกรรมหนึงทีเป็ นตัวการช่วยให้ผเู้ รี ยนสนุกกับการเรี ยน
คิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น ฝึ กการให้ความร่ วมมือช่วยเหลือซึ งกันและกัน เป็ นการเรี ยน
แบบเรี ยนปนเล่น หรื อการเล่น-เรี ยน(PLEARN) ตามแนวคิดของ ชัยอนันต์ สมุทวณิ ช (2540:372)
ทีกล่าวไว้วา่ PLEARN คือ Play+Learn ออกเสี ยงเป็ น เพลิน คือการเล่นเรี ยนนัน ทําให้เด็กเพลิน
เรี ยน (Learn)อย่างเดียวก็เกิดความทุกข์ความเบือ เล่น(Play)อย่างเดียวไม่เรี ยนรู้อะไรเลยก็จะเป็ นสิ ง
ไร้สาระจนเกินไป ไม่เป็ นผลดีต่อเด็ก ซึ งสอดคล้องกับวิราภรณ์ ปนาทกุล(2531:18) ทีกล่าวไว้ใน
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การเล่นของเด็กไทยกับการเรี ยนการสอนว่า การเอาธรรมชาติการเล่นและไม่ยอมอยูน่ ิงของเด็กมา
ใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการเรี ยน จะทําให้เด็กเรี ยนด้วยความสนุกสนาน ไม่เกิดความเบือหน่ายใน
การเรี ยน เป็ นการเรี ยนแบบเล่นปนเรี ยน และการเล่นทีมีคุณค่าต่อการเรี ยนรู้ของเด็กไทยอย่างหนึง
คือการละเล่นพืนบ้านไทยของเด็ก ซึงสอดคล้องกับผลการวิจยั ของทัศนีย ์ จินตพิทกั ษ์กุล ( 2547:
157-162)ทีศึกษาลักษณะและคุณค่าของการละเล่นพืนบ้านของเด็ก พบว่า การละเล่นพืนบ้าน
บางอย่างส่ งเสริ มให้ผเู ้ ล่นได้ฝึกใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผล มีการสังเกตและแยกแยะข้อแตกต่าง
ส่ งเสริ มให้ได้เรี ยนรู ้สิงต่างๆมากขึน และส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น ดีดลูกหิน/
ลูกแก้ว เตย วิงเปี ยว นําขึน-นําลง อะไรเอ่ย การละเล่นพืนบ้านบางชนิดช่วยส่ งเสริ มให้ผเู้ ล่นรู้จกั
ประสานงานกับผูอ้ ืน เคารพในสิ ทธิ และความสามารถของผูอ้ ืน มีความรับผิดชอบและเสี ยสละ
และการปฏิบตั ิตามกฎกติกา เช่น เสื อข้ามห้วย กาฟักไข่ วิงสามขา เก้าอีดนตรี สอดคล้องกับ
วิเชียร เกษประทุม (2548:11) ทีกล่าวถึงคุณค่าของการละเล่นพืนบ้านของเด็กว่า ทําให้เด็ก มีอารมณ์
ทีมันคง จิตใจเบิกบาน
สามารถเข้ากับเพือนฝูงได้และยังช่วยฝึ กสมองและความว่องไวด้วย
ตลอดจนเรี ยนรู ้สิงต่างๆจากธรรมชาติ ดังนันการนําการละเล่นพืนบ้านของเด็กมาใช้ในการสอน
คณิ ตศาสตร์ จึงช่วยทําให้ผเู ้ รี ยนไม่รู้สึกว่าการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นเรื องทีน่าเบือและทําให้ผเู้ รี ยนรู้
ว่าในชีวติ ประจําวันนันเกียวข้องกับคณิ ตศาสตร์ตลอดเวลา
นอกจากนันการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กยังทําให้ผเู ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้สูง
เกิดการเรี ยนรู้โดยประจักษ์แจ้งด้วยตนเอง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ จิราภรณ์ อดุลวัฒนศิริ (2536: บทคัดย่อ) ทีศึกษาผลสัมฤทธิทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการสอนโดยใช้เกมการละเล่นพืนบ้าน
ไทยแบบประยุกต์กบั วิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้เกมการละเล่น
พืนบ้านไทยแบบประยุกต์ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งกว่าวิธีสอนแบบปกติ
จากการศึกษาเทคนิคและวิธีสอนคณิ ตศาสตร์
และคุณค่าของการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย รวมทังผลงานการวิจยั ดังกล่าวพบว่า การจัดการเรี ยนรู้รูปแบบหนึงทีควรนํามาใช้สอนเพือ
แก้ปัญหาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ และสอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการทีเน้นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนในรู ปแบบกระบวนการกลุ่ม คือการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันเทคนิค
STAD จุดสําคัญของการเรี ยนแบบนีคือ ลดการทํางานเพือตนเองแต่ยดึ ความเป็ นตัวของตัวเอง
และให้ความร่ วมมือในการทํางานเพือส่ วนรวมและกลุ่มมากขึน ส่ วนการละเล่นพืนบ้านไทยของ
เด็กนันจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิจริ งและเห็นความสําคัญของการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ดังนันการนําการละเล่นพืนบ้านของเด็กมาจัดเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกับเทคนิค
STAD จะสามารถช่วยพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื องการวัดได้และเกิดการเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข จาก
ปัญหา และความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ผูว้ จิ ยั ในฐานะครู ผสู้ อนคณิ ตศาสตร์ จึงมีความสนใจทีจะทํา
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การวิจยั เชิงทดลองกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย และประมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์เรื องรักความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีเกิดจากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย โดยนําลักษณะเด่นของการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD (Student Team Achievement Divisions) มาเป็ นวิธีจดั การ
เรี ยนรู้ และใช้การเล่นของเด็กไทยในเขตภาคกลาง มาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเนื อหาสาระเพือ
เป็ นกิจกรรมในการเรี ยนรู ้ โดยมีจุดมุ่งเน้นด้านการยอมรับความรู้ความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม
ซึงผลการวิจยั ในครังนี จะเป็ นแนวทางของครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู ้สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ต่อไป

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครังนี ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าแนวคิด การจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน
เรี ยนรู้ (Cooperative Learning) เทคนิค STAD และลักษณะและคุณค่าของการเล่นของเด็ก ไทย
ในเขตอําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เพือนํามาเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังนี
การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน(Cooperative Learning) เป็ นวิธีการเรี ยนรู้รูปแบบหนึงที
ยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ(Child Centered) โดยมุ่งเน้นการทํางานร่ วมกันช่วยเหลือซึงกันและกัน และ
ทักษะทางสังคม ซึง สลาวิน (Slavin 1990) ได้เสนอแนะไว้วา่ วิธีสอนแบบร่ วมมือกัน คือการจัดการ
เรี ยนรู้โดยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่มๆละ 4-5 คน สมาชิกกลุ่มจะต้องช่วยกันเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
ปฏิบตั ิกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายของกลุ่มและยังเสนอแนะเพิมเติมว่า วิธีสอนแบบนี
ช่วยให้ผเู ้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบและช่วยให้ผเู้ รี ยนมี
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งขึน การจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน(Cooperative Learning) ทีเหมาะสม
สําหรับ การสอนคณิ ตศาสตร์ วธิ ีหนึงคือการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิคSTAD
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550:110) ได้กล่าวว่า เทคนิค STAD เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนโดยการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คน โดยคละทังความสามารถทางการเรี ยนและ
เพศ โดยทีครู จะทําการสอน หรื อเสนอเนือหาสาระของบทเรี ยนแก่นกั เรี ยนทังชันก่อนและ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มทํางานตามทีกําหนดตามวัตถุประสงค์ในแผนการสอน เมือสมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันปฏิบตั ิและทําแบบฝึ กหัดหรื อทบทวนเนื อหาตามทีได้รับมอบหมายเสร็ จแล้ว
ครู จะให้
นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนทีได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็ น
คะแนนกลุ่มของแต่ละกลุ่มซึงเรี ยกว่า “กลุ่มสัมฤทธิ” (Achievement Division) โดยมีขนตอนการ
ั
จัดการเรี ยนรู ้ดงั นี

10
1. ขันนําหรื อเตรี ยมความพร้อมให้ผเู้ รี ยน เป็ นการบอกจุดประสงค์การเรี ยนรู้ เร้าความ
สนใจและทบทวนความรู้หรื อทักษะเดิม
2. ขันสอน ครู ผสู้ อนจะใช้เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆทีเหมาะสมเพือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ในแต่ละสาระ กิจกรรมการเรี ยนรู้เน้นความเข้าใจ อธิบายความรู้ให้กระจ่าง ฝึ กปฏิบตั ิ
โดยครู คอยแนะนํา ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนทุกคน อธิบายคําตอบ
3. ขันกิจกรรมกลุ่ม
เป็ นการฝึ กจากใบงาน แบบฝึ กหัด หรื อใบกิจกรรม ทดสอบย่อยเป็ นรายบุคคล
คํานวณคะแนนของแต่ละคน รวมคะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่ม
4. ขันสรุ ปและประเมินผล แจ้งผลการประเมินของกลุ่ม
การเล่นเป็ นพฤติกรรมทีเด็กทุกคนชอบแสดงออกมากทีสุ ด ของเด็กจะมีการพัฒนาขึนตาม
วัย และมีความสําคัญต่อพัฒนาการทังด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และทางด้านสติปัญญา การเล่น
ทําให้เด็กเรี ยนรู ้วธิ ี เรี ยน ช่วยให้เด็กรู้จกั ปรับตัวในการทํากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ืน ฝึ กทักษะชีวติ การ
เล่นทําให้เด็กสนุกสนาน มีความมันใจและค้นพบตัวเอง เมือนําการเล่นมามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะ
กับบทเรี ยนจะช่วยให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุ ขกับการเรี ยนจึงสอดคล้อง
ธรรมชาติของเด็กทุกคนทีชอบการเล่นเป็ นชีวติ จิตใจ และการเล่นทีมีคุณค่าต่อพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญา คือการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย ทีมีอยูอ่ ย่างหลากหลาย และการละเล่นของเด็กไทย
ในเขตภาคกลาง ก็มีการเล่นกันอยูม่ าก เช่น กระโดดยาง กระโดดเชือก ชักเย่อ ตีจับ วิงเปี ยว เก้าอี
ดนตรี วิงสามขา เดินกะลา ลิงชิงบอล ทอยเส้น ปิ ดตาตีหม้อ เล่นว่าว ฯลฯ และการละเล่นของ
เด็กไทยทีสอดคล้องกับการสอนคณิ ตศาสตร์ และพัฒนาการทางสติปัญญาและด้านสังคม ทีผูว้ จิ ยั
เลือกใช้ในการวิจยั ในครังนีคือ ปิ ดตาตีหม้อกับการจัดการเรี ยนรู้เรื องการเลือกเครื องมือวัดความยาว
ดีดลูกแก้วกับการจัดการเรี ยนรู ้เรื องการคาดคะเนความยาว ทอยเส้นกับการจัดการเรี ยนรู้เรื องการ
เปรี ยบเทียบความยาว
วิงเปี ยวกับการจัดการเรี ยนรู้เรื องความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว
วิงกระสอบและเดินกะลากับการจัดการเรี ยนรู้เรื องโจทย์ปัญหาการวัดความยาว
จากการศึกษาแนวคิด วิธีสอนและการเล่นของเด็กไทยในเขตภาคกลางทีเกียวกับการพัฒนา
ผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย ผูว้ จิ ยั ได้
นําผลการศึกษาการสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD และการเล่นของเด็กไทยมาสร้างเป็ นกรอบ
แนวคิดและสรุ ปเป็ นขันตอนการสอน การพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ด้วยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย ดังนีคือ
1. ขันเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2. ขันสอนเนือหา โดยเลือกวิธีสอนทีเหมาะสมกับสาระเพือให้บรรลุเป้ าหมายตัวชีวัด
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3. ขันกิจกรรมกลุ่ม
3.1 จัดนักเรี ยนเข้ากลุ่มย่อย โดยคละผลสัมฤทธิ สู ง ปานกลาง ตํา ในสัดส่ วน 1:2:1
3.2 ครู แจกใบความรู ้และใบกิจกรรมให้กลุ่มศึกษา และทํากิจกรรม
3.3 เล่นการละเล่นพืนบ้าน
3.3.1บอกชือการละเล่น กติกาการเล่น ทดลองเล่นก่อนเล่นจริ ง
3.3.2 เล่นการละเล่นและทําใบงานเพือเชือมโยงความรู้ในเนือหากับการเล่น
4. ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล ทดสอบย่อย และ ยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
จากการศึกษาแนวคิดวิธีสอนและการละเล่นของเด็กไทยในเขตภาคกลางทีเกียวกับการ
พัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
สรุ ปได้ดงั แผนภูมิที 1
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้เรื อง การวัด ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์
ใช้ กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
1. ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน, แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
2. ขันสอนเนือหา
3. ขันกิจกรรมกลุ่ม
3.1 จัดนักเรี ยนเข้ากลุ่มย่อย โดยคละผลสัมฤทธิ
3.2 ครู แจกใบความรู ้,ใบกิจกรรมให้กลุ่มศึกษา
และทํากิจกรรม
3.3 เล่นการละเล่นของเด็กไทย
3.3.1 บอกชือการละเล่น กติกาการเล่น ทดลองเล่น
3.3.2 เล่นการละเล่นและทําแบบฝึ กในใบงาน
เพือเชือมโยงความรู ้ในเนือหากับการเล่น
4. ขันสรุ ปบทเรี ยนประเมินผล ทดสอบย่อย
และยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ

ผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ดว้ ย เทคนิค STAD
โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย
ความสามารถในการคิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ น
รักความเป็ นไทย

แผนภูมิที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพแผนจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่น
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ของเด็กไทยให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
4. เพือประเมินความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ทีได้จากการ
จัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
5.เพือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ข้ อคําถามการวิจัย
1. แผนจัดการเรี ยนรู ้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิคSTADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยทีพัฒนาขึน มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์
80/80 หรื อไม่
2. ผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ก่อนและ หลังเรี ยนแตกต่างกันหรื อไม่
3.ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3
ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย อยูใ่ นระดับใด
4. ความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
เรื อง การวัด ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย อยูใ่ นระดับใด
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ที
ได้จากการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย อยูใ่ นระดับใด
สมมติฐานการวิจัย
เพือเป็ นแนวทางในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ตงสมมติ
ั
ฐานของการวิจยั ครังนี ดังนี
1. แผนจัดการเรี ยนรู ้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิคSTADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.ผลการเรี ยนรู ้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STADโดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีคือ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1 และ 3/2
จํานวน 2 ห้องเรี ยน จํานวน 58 คน ทีกําลังศึกษาอยูใ่ น ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยน
อนุบาลบางแพ อําเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่นกั เรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1โรงเรี ยน
อนุบาลบางแพ อําเภอ บางแพ จังหวัด ราชบุรี ทีกําลังศึกษาอยูใ่ นภาคเรี ยนที 1 ปี 2553 จํานวน
1 ห้องเรี ยน จํานวน 28 คน ทีได้มาจากการสุ่ มห้องเรี ยนด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling )
ด้วยวิธีการจับสลาก
2. ตัวแปรทีศึกษา ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD
โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด
2.2.2 ความคิดเห็น ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
2.2.3 ความสามารถในการคิด
2.2.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
3. เนือหาทีใช้ ในการทดลอง
เนือหาทีนํามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้คือ
เนือหาทีอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์สาระที 2 : การวัด มาตรฐาน ค 2.1: เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ งทีต้องการวัด มาตรฐาน ค 2.2: แก้ปัญหาเกียวกับการวัด หน่วยการเรี ยนรู้ที 5 ชัง ตวง วัด
ในหน่วยการเรี ยนรู ้ยอ่ ยที 5.1 เรื องการวัดความยาว เกียวกับ การเลือกใช้เครื องมือวัดทีมีหน่วย
มาตรฐานเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร การคาดคะเนความยาวการเปรี ยบเทียบความยาว
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด เมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร โจทย์ปัญหาและสถานการณ์
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
4. ระยะเวลาทีใช้ ในการทดลอง
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ระยะเวลาทีใช้ในการทดลองใช้แผนการจัดการเรี ยนรู้คือภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553
จํานวน 12 ชัวโมง
นิยามศัพท์เฉพาะ
เพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกัน ผูว้ จิ ยั จึงได้กาํ หนดนิยามศัพท์ของการวิจยั ดังนี
1. การจัดการเรี ยนรู้เทคนิค STAD หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยแบ่ง
นักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มมีนกั เรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู ง ปาน
กลาง และตํา ในสัดส่ วน 1:2:1 สมาชิกในกลุ่มจะมีการช่วยเหลือกันและกันเพือให้กลุ่มประสบ
ความสําเร็ จ ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ 1) ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน ประกอบด้วย การชี แจงจุดประสงค์
การเรี ยน เร้าความสนใจ ทบทวนวิธีการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้ 2) ขันสอน ประกอบด้วย
การทบทวนความรู้เดิม การอธิบายเนือหาใหม่และยกตัวอย่างให้นกั เรี ยนทังชันเข้าใจ
3) ขันกิจกรรมกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มจะช่วยเหลือซึ งกันและกัน ร่ วมกันศึกษาทํากิจกรรมตามใบ
งานและแก้ปัญหาจนทุกคนเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน 4) ประเมินผล ประกอบด้วย การสรุ ปบทเรี ยน
การทําแบบทดสอบรายบุคคล คิดคะแนนพัฒนาและยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็ จ
2. การละเล่นของเด็กไทย หมายถึง กิจกรรมนันทนาการโดยใช้การละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทยทีนํามาใช้ในการเรี ยนรู้ดว้ ยการปรับวิธีการเล่น พฤติกรรมการเล่น หรื ออุปกรณ์การเล่น
ตลอดทังการใช้องค์ประกอบอืนๆของการละเล่นพืนบ้านไทย ให้เหมาะสมกับเรื องการวัดความ
ยาว โดยยังคงรักษารู ปแบบ วิธีการเล่น กฎกติกาเดิม เพือใช้เป็ นกิจกรรมในขันกิจกรรมกลุ่มย่อย
3. การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
หมายถึง กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเรื อง การวัด ทีใช้การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทยมา
ปรับใช้เป็ นกิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอนในขันกิจกรรมกลุ่มร่ วมกับวิธีสอนแบบร่ วมมือกัน
เทคนิค STAD ประกอบด้วย 4 ขันตอนคือ1)ขันเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน และแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
2) ขันสอนเนื อหา โดยเลือกวิธีสอนทีเหมาะสมกับสาระเพือให้บรรลุเป้ าหมายตัวชี วัด
3)
ขันกิจกรรมกลุ่ม ประกอบด้วย 3.1 จัดนักเรี ยนเข้ากลุ่มย่อย โดยคละผลสัมฤทธิ สู ง ปานกลาง ตํา ใน
สัดส่ วน 1:2:1 3.2 กลุ่มศึกษาใบความรู้และใบงาน และทํากิจกรรม 3.3 เล่นการละเล่นของเด็กไทย
โดยครู บอกชือการละเล่น กติกาการเล่น แล้วให้นกั เรี ยนทดลองเล่นก่อนเล่นจริ ง และทําแบบฝึ กใน
ใบงานเพือเชื อมโยงความรู ้ในเนื อหากับการละเล่นของเด็กไทย
และ4) ขันสรุ ปบทเรี ยนและ
ประเมินผลทดสอบรายบุคคลและยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกัน
สรุ ปบทเรี ยนและการเล่นพร้อมทังร่ วมกันเสนอแนะการละเล่นแบบอืนทีสอดคล้องกับบทเรี ยนจน
นักเรี ยนทุกกลุ่มเข้าใจ และทดสอบรายบุคคล
แล้วนําคะแนนทีได้มาเฉลียเป็ นคะแนน
ความก้าวหน้าของกลุ่ม
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4. ผลการเรี ยนรู ้เรื อง การวัด หมายถึง คะแนนของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จาก
การทําแบบทดสอบเรื อง การเลือกใช้เครื องมือวัดและหน่วยวัดความยาวทีเหมาะสม การคาดคะเน
ความยาว การเปรี ยบเทียบความยาว ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาวและโจทย์ปัญหาการ
วัดความยาว (บวก , ลบ)
5. ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกของความรู้สึกนึกคิดของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 ทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
6. ประสิ ทธิ ภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้ หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้
ตามเกณฑ์ทีผูว้ จิ ยั กําหนดไว้ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของพฤติกรรมทีเปลียนแปลงในตัวนักเรี ยน
คิดเป็ นคะแนนเฉลียร้อยละ ทีนักเรี ยนได้จากการทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของพฤติกรรมทีเปลียนแปลงในตัวนักเรี ยน
คิดเป็ นร้อยละเฉลียของคะแนนทีนักเรี ยนได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
7. ความสามารถในการคิด หมายถึง ระดับความสามารถในการเสนอแนะการละเล่น ของ
เด็กไทย
แบบอืนๆทีแตกต่างจากทีใช้ในกิจกรรมการเรี ยนรู้ทีกําหนดไว้ การมีเหตุผลในการ
เลือกใช้การละเล่นของเด็กไทยแบบอืนๆทีสอดคล้องกับเนือหาทีเรี ยนของนักเรี ยน
และการ
แก้ปัญหาทีเกิดขึนในกิจกรรมการละเล่น โดยใช้แบบประเมินแบบ Rubric
8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย หมายถึง การแสดงออกของนักเรี ยน
ในด้านความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า และการอนุรักษ์ การละเล่นของเด็กไทย โดยการร่ วมกิจกรรม
การละเล่น ชักชวน แนะนําให้ผอู้ ืนเห็นประโยชน์ของการละเล่น ของเด็กไทย และร่ วมสื บทอด
การละเล่น ของเด็กไทย โดยใช้แบบประเมินแบบ Rubric
9. นักเรี ยน หมายถึง ผูท้ ีศึกษาในชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอ
บางแพ จังหวัดราชบุรี ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553
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บทที 2
วรรณกรรมทีเกียวข้ อง
การวิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎี
หลักการ และผลงานวิจยั ทีเกียวข้อง และได้นาํ เสนอสาระสําคัญต่างๆดังนี
1. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุทธศักราช2551:กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์
2. หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนอนุบาลบางแพ : กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
3. การเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
4. วิธีสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD
5. การละเล่นพืนบ้านไทย
6. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ซึ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 :กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551(กระทรวงศึกษาธิการ:2551)
ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ ดังนี
วิสัยทัศน์
กระทรวงศึกษาธิการ (2551:4) กล่าวถึง วิสัยทัศน์ของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า “ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคน ซึง
เป็ นกําลังของชาติ ให้เป็ นมนุ ษย์ทีมีความสมดุลทังด้านร่ างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความ
เป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข
มีความรู้และทักษะพืนฐาน รวมทังเจตคติทีจําเป็ นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญบนพืนฐานความเชือว่า ทุกคน
สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ”
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จุดหมาย
กระทรวงศึกษาธิการ (2551:5) กล่าวถึง จุดหมายของหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า “หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี
มีปัญญา
มีความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเป็ นจุดหมาย
เพือให้เกิดกับผูเ้ รี ยนเมือจบการศึกษาขันพืนฐาน” ดังนี
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั และปฏิบตั ิตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อศาสนาทีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ้อนั เป็ นสากลและมีความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิ สัย และรักการออกกําลังกาย
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมันในวิถีชีวิตการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มีจิตสํานึกในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม
และอยูร่ ่ วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุ ข
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
กระทรวงศึกษาธิการ (2551:6) กล่าวถึงสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนไว้วา่ หลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ซึ งการพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้บรรลุมาตรฐานการเรี ยนรู ้ทีกําหนดนัน จะช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ
ดังนี
1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู ้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพือแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทังการเจรจา
ต่อรองเพือขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่างๆ
การเลือกรับหรื อไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง
ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ีการสื อสารทีมีประสิ ทธิภาพโดยคํานึงถึง
ผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และการคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่ การสร้างองค์ความรู้
หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
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3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ทีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมีการตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที
เกิดขึนต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
4. ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวติ เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน
การดําเนินชีวติ ประจําวัน การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู้อย่างต่อเนือง การทํางานและการอยู่
ร่ วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและความ
ขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม
และการรู ้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีดา้ น
ต่างๆ และมีทกั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรี ยนรู้
การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม
ในการจัดการเรี ยนรู้ครู ผสู ้ อนควรพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เกิดสมรรถนะทีสําคัญทังห้าประการ แต่การ
วิจยั ในครังนี ผูว้ จิ ยั มุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะความสามารถในการคิดเป็ นสําคัญเนืองจากความสารถ
ในการคิดเป็ นทักษะสําคัญในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ทีหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดไว้ ซึงมีรายละเอียดดังนี
ความหมายของการคิด (Thinking)
ความสามารถในการคิดหรื อทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็ นเรื องสําคัญยิงในยุค
ปั จจุบนั ทีเกิดการเปลียนแปลงในทุกๆด้านอย่างรวดเร็ ว
ทักษะการคิดมีความจําเป็ นสําหรับการ
เรี ยนรู้ การดํารงชี วติ และการปฏิบตั ิงานให้บรรลุตามเป้ าหมาย ดังนันความสามารถในการคิดจึงถูก
กําหนดให้เป็ นสมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 ความสามารถในการคิดหรื อทักษะการคิด (Thinking Skills) เป็ นกระบวนการทางสติปัญญา
ทีเกิดขึนภายในสมองของมนุษย์
ทุกคนต้องคิดนันคือสมองทํางานตลอดเวลา การคิดเป็ น
กระบวนการทีเกิดอยูใ่ นสมองจึงไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่สามารถวัดหรื อประเมินผลโดยตรงได้
แต่ตอ้ งสังเกตจากผลทีเกิดขึนจากการคิดเท่านัน
มีนกั การศึกษาหลายท่าน ได้ให้ความหมาย
ความสามารถในการคิดหรื อทักษะการคิด ดังนี
ทิศนา แขมณี (2546:40) กล่าวถึง ความหมายเบืองต้นของการคิดว่า การคิด หมายถึง การ
เลือก การจัดรวบรวม และการแปลงสารสนเทศ ในขณะทีบุคคลกําลังทําความเข้าใจกับ
ประสบการณ์ วัชรา เล่าเรี ยนดี(2550:3) กล่าวในทํานองเดียวกันว่า การคิดคือการทีเราทําความ
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เข้าใจกับประสบการณ์ต่างๆ การคิดทีมีคุณภาพจะช่วยให้เราเรี ยนรู้ได้ผลยิงขึนจากประสบการณ์
และยังสามารถพัฒนาสติปัญญาให้ดียงขึ
ิ นอีกด้วย มาร์โซโน(Marzono,1993 อ้างถึงในวัชรา เล่า
เรี ยนดี 2550:3) ได้ให้ความหมายทักษะการคิดว่า เป็ นกระบวนการให้เหตุผลทีเกียวกับงานทีทํา
หรื อสิ งทีเรี ยนรู ้เพือแสดงให้รู้วา่ เข้าใจเนือหาและการปฏิบตั ินนั เดอร์ โบโน(De Bono,1976 อ้างถึง
ในวัชรา เล่าเรี ยนดี 2550:4) ได้ให้ความหมายของทักษะการคิดไว้กว้างๆว่า ทักษะการคิด หมายถึง
การทีรู ้วา่ จะทําอะไร เมือไร และทําได้อย่างไร ใช้เครื องมืออะไรบ้างและผลทีเกิดขึนคืออะไร
ทิพย์วลั ย์ สี จนั ทร์และคณะ(2546:1) และ ศริ นธร วิทยะสิ รินนั ท์ (2544.118-140 ) ให้ความหมาย
ของการคิดในทํานองเดียวกันว่า การคิดเป็ นกระบวนการของสมองทีเกิดขึนภายใน ขึนอยูก่ บั
ความสามารถสมองแต่ละซี กของมนุษย์ สมองจะดึงเอาข้อมูลหรื อประสบการณ์ต่างๆทีอยูใ่ นความ
ทรงจํามารวมเข้ากับความคิดใหม่ๆให้เป็ นเรื องราว ในกระบวนการต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ มาใช้ใน
การคิด เช่น การเรี ยนรู ้ ความจํา ภาษา การถ่ายโยงการเรี ยนรู้ เหตุผล แรงจูงใจ การตัดสิ นใจและ
การรับรู้ ดังนัน การคิดจึงเป็ นกระบวนการทีค่อนข้างสลับซับซ้อนของสมอง และ เกรี ยงศักดิ
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ (อ้างถึงใน เกรี ยงศักดิ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ )  กล่าวถึงการคิดไว้วา่ การคิด (Thinking) คือ
การทีคนคนหนึงพยายามใช้พลังทางสมองของตน ในการนําเอาข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ที
มีอยู่ มาจัดวางอย่างเหมาะสม เพือให้ได้มา ซึ งผลลัพธ์ เช่น การตัดสิ นใจเลือกใน สิ งทีดีทีสุ ด เป็ น
ต้น
จึงกล่าวโดยสรุ ปได้วา่ ความสามารถในการคิดหรื อทักษะการคิด เป็ นกระบวนการทาง
สติปัญญาของสมองทีเป็ นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ในการดึงเอาประสบการณ์ ทีได้รับเข้ามา
สร้างความเข้าใจ เพือช่วยในการตัดสิ นใจ วางแผน คิดค้นสิ งใหม่ๆ แสดงออกหรื อตอบสนองต่อ
สิ งเร้าในรู ปแบบต่างๆ
ระดับของการคิด
ระดับการคิด (Thinking) แบ่งเป็ นระดับ ได้ 2 ระดับ คือ
1.การคิดระดับพืนฐาน (BasicThinking Skills ) หมายถึง การคิดย่อยทีเป็ นพืนฐาน
เบืองต้นต่อการคิดในระดับทีสู งขึนหรื อซับซ้อนขึน แบ่งได้ 2 กลุ่มย่อย
1.1 ทักษะการสื อความหมาย (Communicate Thinking Skills ) หมายถึง
ทักษะการรับสารทีแสดงถึงความคิดของผูอ้ ืนเข้ามาเพือรับรู้  ตีความแล้วจดจํา และเมือต้องการทีจะ
ระลึกเพือนํามาเรี ยบเรี ยงและถ่ายทอดความคิดของตนให้แก่ผอู้ ืนโดยแปลความคิดในรู ปของภาษา
ต่าง ๆ ทังทีเป็ นข้อความ คําพูด ศิลปะ ดนตรี คณิ ตศาสตร์  ฯลฯ เช่น ทักษะการฟัง ทักษะการพูด
ทักษะการอภิปราย ทักษะการทําให้กระจ่าง เป็ นต้น
1.2 ทักษะการคิดทีเป็ นแกน(Core Thinking Skills) ซึงเป็ นทักษะการคิดที
ต้องใช้ตดั สิ นใจและแก้ปัญหาทัวๆไปในชีวติ ประจําวัน เช่น การสังเกต การสํารวจ การตังคําถาม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล การจําแนกแยกแยะ การจัดหมวดหมู่ การจัดลําดับ การเปรี ยบเทียบ การ
สรุ ปอ้างอิง การแปล การตีความ การเชือมโยง การขยายความ การให้เหตุผล การสรุ ป
2. ทักษะการคิดชันสู ง (Higher -order Thinking Skills) หมายถึง ทักษะการคิด
ทีมีขนตอนหลายขั
ั
น และต้องอาศัยทักษะการสื อความหมาย และทักษะการคิดทีเป็ นแกนหลาย ๆ
ทักษะในแต่ละขัน เช่น ทักษะการสรุ ปความทักษะการให้คาํ จํากัดความ ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ
การผสมผสานข้อมูล ทักษะการจัดระบบความคิด ทักษะการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทักษะการตัง
สมมุติฐานเป็ นต้น
ประโยชน์ ของการคิด
การมีความสามารถในการคิดจะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการดําเนินชีวติ ของมนุษย์ จะทํา
ให้สามารถแก้ไขปั ญหา รวมทังสามารถเลือกตัดสิ นใจได้อย่างเหมาะสมและมีเหตุผล ในยุคข่าวสาร
เทคโนโลยีในปั จจุบนั ทีมีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว มีการแข่งขัน การปูพืนฐานการคิด และ
ส่ งเสริ มการคิดให้แก่เด็ก จึงเป็ นสิ งทีมีความจําเป็ นอย่างยิง การได้รับการพัฒนาการคิดตังแต่เยาว์วยั
จะช่วยพัฒนาความคิดให้กา้ วหน้า ส่ งผลให้สติปัญญาเฉี ยบแหลม เป็ นคนรอบคอบ ตัดสิ นใจได้
ถูกต้อง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวติ ได้ดี สามารถดํารงชีวติ ในสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข การ
จัดการเรี ยนการสอนให้คิดจะช่วยให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน พอสรุ ปได้ดงั นี 
1. สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีระบบ มีหลักการและมีเหตุผล
2. สามารถพิจารณาสิ งต่างๆ และประเมินงานโดยใช้หลักเกณฑ์อย่างสมเหตุสมผล
3. รู ้จกั ประเมินตนเองและผูอ้ ืนได้อย่างถูกต้อง
4. ได้เรี ยนรู ้เนื อหา ได้รับประสบการณ์ทีมีคุณค่า มีความหมายและเป็ นประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีวิต
5. ได้ฝึกทักษะการทํางาน การใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา
6. มีความรู ้ความสามารถ มีกระบวนการทํางานอย่างเป็ นระบบ ขันตอน นับตังแต่การ
กําหนดเป้ าหมาย รวบรวมข้อมูล ค้นหาความรู้ ทฤษฎี หลักการ ตังข้อสันนิษฐาน ตีความหมายและ
สรุ ปผล
7. ส่ งเสริ มความสามารถในการใช้ภาษาและสื อความหมาย
8. เกิดความสามารถในการคิดอย่างชัดเจน คิดอย่างถูกต้อง คิดอย่างกว้างขวาง คิดไกล
ตลอดจนคิดอย่างสมเหตุสมผล
9. ทําให้เป็ นผูม้ ีปัญญา มีคุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั มีความเมตตา
กรุ ณา และเป็ นผูม้ ีประโยชน์ต่อสังคม
10. มีทกั ษะ มีความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ฟัง และสื อสารกับผูอ้ ืนได้เป็ นอย่างดี
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11. พัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนือง ในสถานการณ์ทีโลกมีการ
เปลียนแปลง
ทักษะการคิดทีสํ าคัญ
ความสามารถในการคิดหรื อทักษะการคิดมีหลากหลายรู ปแบบ
แต่ละรู ปแบบมี
ความสัมพันธ์เกียวเนืองกันโดยตลอด วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550:6) สรุ ปทักษะการคิดทีสําคัญ ไว้ดงั นี
1. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking ) หมายถึง ความสามารถในการ
แยกย่อย แนวคิด ข้อโต้แย้ง ปรากฏการณ์ต่างๆให้เป็ นส่ วนย่อย
2. ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ (Critical thinking) หมายถึง ความสามารถในการ
คิดระดับสู งซึ งรวมถึงการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลการตัดสิ นอย่างมีเหตุผล
3. ทักษะในการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) หมายถึงความสามารถในการใช้
แนวคิดในการแก้ปัญหาได้อย่างหลากหลาย
4. ทักษะการประเมินผล (Evaluative thinking) หมายถึงความสามารถในการประเมิน
จุดเด่นและจุดอ่อนของแนวคิดต่างๆ การออกแบบต่างๆหรื อวัตถุต่างๆทีสร้างขึน
5. ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Problem solving thinking) หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าใจปั ญหามองเห็นสาเหตุของปั ญหาและผลทีจะเกิดขึนจากปัญหานันรวมทังสามารถคิดหาวิธี
แก้ปัญหานันๆได้อย่างมีเหตุผล
6. ทักษะในการคิดแบบบูรณาการ (Integrative thinking)เป็ นความสามารถในการ
สังเคราะห์หลายมุมมองเข้าด้วยกันสร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลเดิมและทําการวิเคราะห์หลายระดับชัน
7. ทักษะการคิดแบบไตร่ ตรองและสะท้อนความคิด (Introspection/Reflection) เป็ น
ความสามารถในการเชื อมโยงแนวคิดกับประสบการณ์ส่วนตัวหรื อเหตุการณ์ทีเกิดขึนภายนอก
กิจกรรมทีส่ งเสริมและพัฒนาการคิด
1. ให้เชือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเรื องต่างๆหรื อความคิดรวบยอดหรื อคําต่างๆ ฯลฯ
2.ให้เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของสิ งต่างๆความคิดเหตุการณ์ นิยาม หรื อ
สิ งของต่างๆ ฯลฯ
3. ให้จาํ แนก จัดประเภท จัดกลุ่มของสาระ ความคิด ความคิดรวบยอด ฯลฯ
4. ให้ประเมินผล ตัดสิ นคุณค่าสิ งต่างๆหรื อเรื องราวต่างๆ
5. ให้จดั ลําดับเหตุการณ์ ความสําคัญของเรื องราต่างๆ
6. ให้ระบุขอ้ เท็จจริ ง คํา หรื อคําพูดทีถูกต้องและไม่ถูกต้อง หรื อเรื องทีไม่จริ ง
7. ให้ระบุขอ้ เท็จจริ ง ความจริ ง และทีเป็ นข้อความคําพูด ความคิดเห็น
8. ระบุขอ้ ความทีแสดงความโน้มเอียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง หรื อทีแสดงถึงคติต่อ สิ งใดสิ งหนึง
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9. ให้นิยาม คําอธิบาย และบอกสาเหตุ
10. ระบุสาเหตุและผล ท้าทายผลทีจะเกิดขึน
11. ให้ลงความคิดเห็น ข้อสรุ ป หรื อข้อสรุ ปทีมีเหตุผล
12. ให้สรุ ปโดยทัวๆไป หรื อให้ขอ้ สรุ ปทีนํามาใช้ได้โดยทัวไป
13. ให้แปลความหมายหรื อตีความหมายของข้อความต่างๆ
14. ให้ระบุใจความสําคัญ (main idea) รายละเอียดและส่ วนทีเป็ นแนวคิดสนับสนุน
(supporting idea)
15. ให้สรุ ปโดยสังเขป เขียนบทสรุ ป (summary)
16. ให้ตดั สิ นใจ โดยให้พิจารณาเลือกด้วยเหตุผล
17. ให้แก้ปัญหา
กล่าวได้วา่ การคิดเป็ นกระบวนการทํางานของสมองทีเป็ นไปตามความสามารถของแต่ละ
คนในการนําประสบการณ์หรื อข้อมูลต่างๆทีรับเข้ามา แปลความ แล้วสรุ ปเป็ นความคิดใหม่และ
สื อความออกมาในรู ปแบบต่างๆ
และความสามารถในการคิดเป็ นจุดมุ่งหมายสําคัญของการจัด
การศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน
เพราะความคิดอย่างมีจุดมุ่งหมายช่วยให้ผเู้ รี ยน
ตัดสิ นใจหรื อแก้ปัญหาได้อย่างมีคุณภาพ และเป็ นเครื องมือสําหรับการเรี ยนรู้ตลอดชีวติ  การฝึ กให้
คิดจึงถือว่าเป็ นสิ งสําคัญยิงในการพัฒนาสติปัญญาของเด็ก
เพือทีจะเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ทีมี
คุณภาพ และเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
กระทรวงศึกษาธิการ (2551:7) กล่าวถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ว่า หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน มุ่ง
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซือสัตย์ สุ จริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมันในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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ในการวิจยั ในครังนีผูว้ ิจยั เลือก
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
เนืองจากกิจกรรมการเรี ยนรู ้ในครังนีผูว้ จิ ยั ได้ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยซึงนับเป็ น
เอกลักษณ์อย่างหนึงของความเป็ นไทย ซึ งมีรายละเอียดดังนี
รักความเป็ นไทย
ปัจจุบนั ความเป็ นไทยดูเหมือนจะจางหายไปจากสังคมไทย เพราะปัจจุบนั วัฒนธรรม
ต่างชาติได้เข้ามาครอบงําเด็กและยาวชนของเรากันจนไม่รู้เสี ยแล้วว่าความเป็ นไทยอยูท่ ีตรงไหน
มองไปทางไหนก็เห็นแต่ร่างกายเท่านันทีเป็ นคนไทย แต่การปฏิบตั ิกลับแทบไม่มีความเป็ นไทยเลย
จึงทําให้เกิดคําถามว่า อะไรคือความเป็ นไทย ความเป็ นไทยอยูท่ ีไหน มีผใู้ ห้คาํ ตอบไว้หลากหลาย
เช่น ความเป็ นไทยจะอยูท่ ี “เอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย” เช่น ภาษาไทย, เครื องแต่งตัว,
กิริยามารยาท, ศาสนา, ศิลปะ, ดนตรี ไทย, กีฬา, ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็ นต้น ถ้าไม่มีสิงเหล่านี
ความเป็ นไทยก็ไม่มี. อยูท่ ีสถาบันทัง ๓ คือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย”์ ถ้าขาดสิ งใดสิ งหนึง
ไปความเป็ นไทยก็จะไม่มี. อยูท่ ี “คุณธรรมภายในจิตใจ” คือคนไทยจะเป็ นคนกตัญ ูกตเวที,
ซือสัตย์, จริ งใจ, เสี ยสละ, สามัคคี ,อดทน, เอือเฟื อเผือแผ่, เชือฟังและเคารพผูใ้ หญ่คนเฒ่าคนแก่เป็ น
ต้น ซึ งคนไทยแท้ๆจะมีคุณธรรมเหล่านี. หรื อความเป็ นไทยจะอยูท่ ี “ความเป็ นอิสระ” คือไม่ขึนกับ
ใคร ไม่ชอบเป็ นทาสใคร ทังทางร่ างกายและจิตใจ ซึ งคําว่า “ไท” ก็แปลว่า อิสระ คือทังร่ างกายก็
เป็ นอิสระ และจิตใจก็เป็ นอิสระ หรื อจากบทประพันธ์ทีกล่าวว่า “ เอกลักษณ์ของไทยใครรู้บา้ ง
อย่างให้จางจืดไปของไทยหนอ ช่วยสื บสานตํานานวงศ์วา่ นกอ ช่วยแตกหน่อแบบไทยให้เจริ ญ มี
ภาษาของไทยใช้สือสาร เป็ นพงศาวดารมานานเนิ น พ่อขุนรามคําแหงเก่งเหลือเกิน สร้างตัวเขิน
อักษรไทยใช้ต่อมา อีกเสื อผ้าอาภรณ์อนั สวยสด ดูงามงดวิจิตรมิตรหรรษา เป็ นเครื องทรงมีค่า
อันโสภา เรี ยกกันว่าการแต่งกายของคนไทย อีกทังการเคารพนบน้อมไหว้ เชือผูใ้ หญ่มีนาใจ
ํ
สะอาดใส กตัญ ูกตเวทีและเกรงใจ ลืมไม่ได้คือการกราบซาบซึงทรวง การวางตัวก็ดีทีสุ ภาพ
อย่าให้สาบสู ญไปใคร่ แหนหวง คําทักทายสวัสดีมีในดวง จิต คิดห่ วงสมบัติมรดกไทย
ศิลปวัฒนธรรมประจําชาติ อย่าให้ขาดประเพณี วถิ ีในสากล สถาปัตยกรรมแบบไทยไทย การ
แสดงก็วไิ ลในสากล มีธงชาติของไทยประจําเมือง อันลือเลืองกันไปทุกแห่งหน เพลงชาติไทย
ร้องได้กนั ทุกคน ทีใหญ่ลน้ คือพระมหากษัตริ ยไ์ ทย ทียกมาทังหมดจดจําด้วย ขอให้ช่วยสานต่อกัน
ได้ไหม”
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณลักษณะรักความ
เป็ นไทย เป็ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หนึงของผูเ้ รี ยน และได้ให้นิยาม รักความเป็ นไทยไว้วา่
รักความเป็ นไทย หมายถึง คุณลักษณะทีแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่ วมอนุรักษ์ สื บ
ทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื อสาร
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ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ผูท้ ีรักความเป็ นไทย คือผูท้ ีมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ชืนชม มี
ส่ วนร่ วมในการอนุ รักษ์ สื บทอด เผยแพร่ ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย ใช้ภาษาไทยในการสื อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ความสํ าคัญของคณิตศาสตร์
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551:1) ได้กล่าวถึงความสําคัญของคณิ ตศาสตร์ไว้
ว่า “ คณิ ตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทําให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์
คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่างถีถ้วน
รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจแก้ปัญหาและนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนีคณิ ตศาสตร์ยงั เป็ นเครื องมือในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และศาสตร์ อืนๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวติ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน และ
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข”
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ทีกําหนดไว้ในหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
พุทธศักราช 2551มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนืองตามศักยภาพ โดยกําหนด
สาระหลักทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคน
ประกอบด้วย
เนือหาวิชาคณิ ตศาสตร์และทักษะ
กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ดังนี (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2551:1-2)
สาระที 1 จํานวนและการดําเนินการ: ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจํานวน ระบบ
จํานวนจริ ง สมบัติเกียวกับจํานวนจริ ง การดําเนิ นการของจํานวน อัตราส่ วน ร้อยละ การแก้ปัญหา
เกียวกับจํานวนและการใช้จาํ นวนในชีวิตจริ ง
สาระที 2 การวัด: ความยาว ระยะทาง นําหนัก พืนที ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา
หน่วยวัดระบบต่างๆ การคาดคะเนเกียวกับการวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกียวกับการ
วัด และการนําความรู ้เกียวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ
สาระที 3 เรขาคณิ ต: รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ตหนึงมิติ สองมิติ และสามมิติ
การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation) ในเรื องการเลือนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุน
(rotation)
สาระที 4 พีชคณิ ต: แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชนั เซต และการดําเนินการของ
เซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิ ต ลําดับเรขาคณิ ต
อนุกรมเลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ต

25
สาระที 5 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น: การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม
การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนําเสนอข้อมูล ค่ากลางและ
การกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสํารวจความคิดเห็น ความน่าจะ
เป็ น การใช้ความรู ้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและช่วยในการ
ตัดสิ นใจในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
สาระที 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ : การแก้ปัญหาด้วยวิธีการทีหลากหลาย
การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอ การเชือมความรู้
ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์ และการเชื อมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์อืนๆและความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
คุณภาพผู้เรียนเมือจบ ชั นประถมศึกษาปี ที 3
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดคุณภาพของผูเ้ รี ยน
คณิ ตศาสตร์ เมือจบชันประถมศึกษาปี ที 3 ไว้ดงั นี
1. มีความรู ้ความเข้าใจและความรู้สึกเชิงจํานวนเกียวกับจํานวนนับไม่เกินหนึงแสนและศูนย์
และการดําเนินการของจํานวน สามารถแก้ปัญหาเกียวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร
พร้อมทังตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบทีได้
2. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับความยาว ระยะทาง นําหนัก ปริ มาตร ความจุ เวลา และเงิน
สามารถวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
และนําความรู้เกียวกับการวัดไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้
3. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับรู ปสามเหลียม รู ปสี เหลียม รู ปวงกลม รู ปวงรี ทรงสี เหลียมมุม
ฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก รวมทังจุด ส่ วนของเส้นตรง รังสี เส้นตรงและมุม
4. มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับแบบรู ปและอธิบายความสัมพันธ์ได้
5.รวบรวมข้อมูลและจําแนกข้อมูลเกียวกับตนเองและสิ งแวดล้อมใกล้ตวั ทีพบเห็นใน
ชีวติ ประจําวันและอภิปรายประเด็นต่างๆจากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่งได้
6. ใช้วธิ ีการทีหลากหลายแก้ปัญหา ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้
อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมาย และการ
นําเสนอ ได้อย่างถูกต้อง เชื อมโยงความรู้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์
อืนๆ มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
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องค์ ความรู้ ทักษะสํ าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาํ หนดองค์ความรู้ ทักษะ
สําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี
การนําความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา การดําเนิน
ชีวติ และศึกษาต่อ การมีเหตุผล มีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ พัฒนาการคิดอย่างมีระบบและ
สร้างสรรค์
สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี
สาระที 1: จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1: เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จาํ นวน
ในชีวติ จริ ง
มาตรฐาน ค1.2: เข้าใจถึงผลทีเกิดขึนจากการดําเนินการของจํานวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการดําเนินการต่างและใช้การดําเนิ นการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4: เข้าใจระบบจํานวนและสามารถนําสมบัติเกียวกับจํานวนไปใช้
สาระที 2 : การวัด
มาตรฐาน ค 2.1: เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ งที
ต้องการวัด
มาตรฐาน ค 2.2: แก้ปัญหาเกียวกับการวัด
สาระที 3 : เรขาคณิ ต
มาตรฐาน ค 3.1: อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2: ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกียวกับปริ ภูมิ (spatial
reasoning) และใช้แบบจําลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
สาระที 4 : พีชคณิ ต
มาตรฐาน ค4.1: เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
มาตรฐานค4.2:ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
(mathematical model) อืนๆแทนสถานการณ์ต่างๆตลอดจนแปรความหมายและนําไปใช้แก้ปัญหา
สาระที 5: การวิเคราะห์ขอ้ มูลและความน่าจะเป็ น
มาตรฐาน ค5.1: เข้าใจและใช้วธิ ีการทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
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มาตรฐาน ค5.2: ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู้เกียวกับความน่าจะเป็ นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค5.3: ใช้ความรู้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจ
และแก้ปัญหา
สาระที 6: ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1: มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การ
สื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์และการนําเสนอ
การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์ และ
เชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนและมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
กระบวนการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้สาํ หรับกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์นนั
ผูท้ ีเกียวข้องควร
คํานึงถึงสิ งต่อไปนี
1. กระบวนการเรี ยนรู ้ควรจัดให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผูเ้ รี ยนโดย
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล รวมทังวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยน ทังนีเพือให้ผเู้ รี ยนได้สามารถ
พัฒนาความรู้ ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ได้อย่างเต็มศักยภาพ
2. การจัดเนือหาสาระทางคณิ ตศาสตร์ตอ้ งคํานึงถึงความยากง่าย ความต่อเนื องและระดับชัน
ของเนื อหา (Content Hierarchy) และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนต้องคํานึงถึงระดับชันของ
การเรี ยนรู้ (Learning Hierarchy) โดยจัดกิจกรรมให้ผเู้ รี ยนได้มีโอกาสเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง
รวมทังปลูกฝังนิสัยให้รักในการศึกษาและแสวงหาความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื อง
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ควรจัดประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนได้เกิดการ
เรี ยนรู้ทีงดงามและสมดุลทัง 3 ด้าน คือด้านความรู้ (Cognitive Domain) ด้านทักษะ (Phychomotor
Domain) และด้านเจตคติ (Affective Domain) กล่าวคือ ให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีความรู้ความเข้าใจใน
เนือหาสาระคณิ ตศาสตร์ ตระหนักในคุณค่าของคณิ ตศาสตร์และสามารถนําความรู้คณิ ตศาสตร์ไป
พัฒนาชีวติ ให้คุณภาพ ตลอดจนสามารถนําความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ไปเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้สิง
ต่างๆและเป็ นพืนฐานในการศึกษาต่อในระดับสู งขึน
4. ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ผสู ้ อน สามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื อการเรี ยนการสอน
รวมทังอํานวยความสะดวก
เพือให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และมีความรู้ทางคณิ ตศาสตร์พืนฐานที
สําคัญและจําเป็ น ทังควรให้การสนับสนุนให้ผสู้ อนสามารถดําเนินการวิจยั และพัฒนาการเรี ยนการ
สอนคณิ ตศาสตร์ในชันเรี ยนให้เป็ นไปอย่างมีศกั ยภาพ
5. จัดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ให้เกิดขึนได้ทุกเวลาทุกสถานที ควรมีการประสานความร่ วมมือ
กับหน่วยงาน และบุคคลทังหลายทีเกียวข้องกับการศึกษาคณิ ตศาสตร์ เช่น สถานศึกษา โรงเรี ยน
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บ้าน สมาคม ชมรม ชุมนุม ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนคณิ ตศาสตร์ สร้างสรรค์ ห้องกิจกรรม
คณิ ตศาสตร์ หรื อห้องปฏิบตั ิการคณิ ตศาสตร์ มุมคณิ ตศาสตร์ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ครู อาจารย์
ศึกษานิเทศก์และภูมิปัญญาท้องถิน
การวัดผลและการประเมินผล
การวัดผลและการประเมินผลทางคณิ ตศาสตร์นนั ผูส้ อนไม่ควรมุ่งวัดแต่ดา้ นความรู้เพียง
ด้านเดียว ควรวัดให้ครอบคลุมด้านทักษะ/กระบวนการและด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมด้วย
ทังนันต้องวัดให้ได้สัดส่ วนและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรี ยนรู้ทีได้กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร การ
วัดผลและประเมินผลควรใช้วธิ ี การทีหลากหลาย ทีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การวัด เช่น การวัดเพือปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนและพัฒนาผูเ้ รี ยน (Formative Test) การ
วัดผลเพือวินิจฉัยจุดบกพร่ องของผูเ้ รี ยน (Diagnostic Test) การวัดผลเพือตัดสิ นการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
(Summative Test หรื อ Achievement Test) การวัดผลตามสภาพจริ ง (Authentic Test) การสังเกต
แฟ้ มสะสมผลงาน (Portfolio) โครงงานคณิ ตศาสตร์ (Mathematics Project) การสัมภาษณ์
(Interview) (กระทรวงศึกษาธิการ,สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2546 ข:
11-21)
การวัดผลและการประเมินผลทางคณิ ตศาสตร์ควรมุ่งเน้นการวัดสมรรถภาพโดยรวมของ
ผูเ้ รี ยนเป็ นหลัก (Performance Examination) และผูส้ อนต้องถือว่าการวัดผลและการประเมินผลเป็ น
ส่ วนหนึงของกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ อย่างไรก็ตามสําหรับการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์นนหั
ั วใจของ
การวัดผล และประเมินผลไม่ใช่อยูท่ ีการวัดผลเพือประเมินตัดสิ นได้หรื อตกของผูเ้ รี ยนเพียงอย่าง
เดียวอยูท่ ีการวัดผลเพือวินิจฉัยหาจุดบกพร่ องตลอดจนการวัดผลเพือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุ ง
การเรี ยนการสอนทีช่วยพัฒนาให้ผเู ้ รี ยนได้สามารถเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ อย่างมีประสิ ทธิภาพอย่างเต็ม
ศักยภาพ
การประเมินผลทีดีนนต้
ั องมาจากการวัดผลทีดี กล่าวคือ จะต้องเป็ นการวัดผลทีมีความ
ถูกต้อง (Validity) และความเชือมัน (Reliability) และการวัดผลนันต้องมีการวัดผลด้วยวิธีต่างๆที
หลากหลายตามสภาพและผูส้ อนจะต้องวัดให้ต่อเนือง ครอบคลุมและทัวถึง เมือนําผลการวัด
ทังหลายมาสรุ ปก็จะทําให้ผลการประเมินผลนันถูกต้อง ใกล้เคียงตามสภาพจริ ง
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หลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ ตังอยู่ หมู่ที 3 ตําบลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 เปิ ดทําการสอนตังแต่ระดับปฐมวัย ถึงชันประถมศึกษา
ปี ที 6 มีครู ทาํ การสอน 20 คน ชาย 4 คน หญิง 16 คน มีนกั เรี ยน 498 คน มีเป้ าหมายในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนคือ มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ เป็ นคนดี มีปัญญา มีความสุ ข
และรักความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อหรื อประกอบชีพได้ ดังนี
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิ ยั ในตนเอง ปฏิบตั ิตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรื อ
ศาสนาทีตนเองนับถือ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า
3. มีความรู ้อนั เป็ นสากล รู ้เท่าทันการเปลียนแปลง ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิชาการ มีทกั ษะ
และศักยภาพในการจัดการสื อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได้เหมาะสม
กับสถานการณ์
4. มีทกั ษะกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะชีวติ
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี
6. มีประสิ ทธิ ภาพในการผลิตและบริ โภค โดยมีค่านิยมเป็ นผูผ้ ลิตมากกว่าเป็ นผูบ้ ริ โภค
7. เข้าใจในประวัติศาสตร์ ชาติไทย ภูมิใจในความเป็ นไทย เป็ นพลเมืองดี ยึดมันในวิถีชีวิตและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุ ข
8. มีความสํานึกในการอนุ รักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาสิ งแวดล้อม
9. รักประเทศชาติและท้องถิน มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามให้สังคม
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพจัดการศึกษาเพือมุ่งหวังให้ผเู้ รี ยนเป็ นคนดี มีคุณธรรมได้รับการ
พัฒนาด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเต็มตามศักยภาพและส่ งเสริ มการดําเนิ นชีวติ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม
โครงสร้ างเวลาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จัดการเรี ยนการสอนครอบคลุมสาระ
การเรี ยนรู ้พืนฐาน 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนดังตารางที 1
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ตารางที 1 โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ จังหวัดราชบุรี
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
1.) สาระการเรี ยนรู ้พืนฐาน
1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิ ตศาสตร์
1.3 วิทยาศาสตร์
1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 ประวัติศาสตร์
1.5 สุ ขศึกษาและพลศึกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 ภาษาต่างประเทศ
รวม 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สาระการเรี ยนรู ้เพิมเติม
2.) กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
รวม
หมายเหตุ

ป. 1

ป. 2

ป. 3

ป.4

ป.5

ป.6

240
200
80
80
40
80
80
40
40
880
120
1000

240
200
80
80
40
80
80
40
40
880
120
1000

240
200
80
80
40
80
80
40
40
880
120
1000

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840
40
120
1000

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840
40
120
1000

160
160
80
80
40
80
80
80
80
840
40
120
1000

1. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนประกอบด้วย ลูกเสื อ ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมชมรมชุมนุมและกิจกรรมเพือสังคมและสาธารณประโยชน์
2. สาระการเรี ยนรู ้เพิมเติมชันประถมศึกษาปี ที 1-3นําเวลาไปเพิมเติมทีสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย

คําอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรสถานศึกษาสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ของโรงเรี ยนอนุบาลบางแพ
ชัน
ประถมศึกษาปี ที3 กําหนดเวลาเรี ยนไว้ 200 ชัวโมง/ปี มีคาํ อธิบายรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ดังนี
จํานานนับ 1 ถึง 100,000 และศูนย์ การบวกจํานวน การอ่านและการเขียนตัวหนังสื อตัวเลข
ฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยแทนจํานวน การเขียนในรู ปกระจ่าย หลักหน่วย หลักสิ บ หลักร้อย หลักพัน
หลักหมืน ค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก และการใช้ศูนย์เพือยึดตําแหน่งในแต่ละหลักการเปรี ยบเทียบ
จํานวนและการใช้เครื องหมาย =  > < การเรี ยงลําดับจํานวนการนับเพิมทีละ 3,4,5,10,25,50และ
100 การนับลดทีละ3,4,5,10,25,50 จํานวนคู่ จํานวนคี เศษส่ วน
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การบวก กาลบ การคูณ การหาร การบวกจํานวนทีมีผลบวกไม่เกิน 100,000 การลบทีมีผล
ลบไม่เกิน 100,000 การคูณจํานวนทีมีหนึงหลักกับจํานวนทีไม่เกิน4หลักการคูณจํานวนทีมี2หลัก
กับจํานวนทีมี 2 หลัก การหารทีตัวตังทีไม่เกิน 4 หลัก และตัวหารทีไม่เกินหนึงหลัก การบวก การ
ลบ การคูณ การหารระคน
โจทย์ปัญหาและสถนการณ์ โจทย์ปัญหาการบวกทีมีผลบวกไม่เกิน100,000 โจทย์ปัญหา
การลบทีมีผลลบไม่เกิน 100,000 โจทย์ปัญหาการบวก การบ การคูณ การหารระคน
การเขียนในรู ปประโยคสัญญาลักษณ์ การสร้างโจทย์และโจทย์ปัญหา
การวัดความยาว นําหนัก ปริ มาตรโดยใช้เครื องวัดทีมีหน่วยมาตรฐาน การจําแนก และ
บอกค่าของเงินเหรี ยญ และธนบัตร ค่าต่างๆกันตังแต่ 1บาทไม่เกิน 1000 บาท
เวลาบอกเวลา จากหน้าปัดนาฬิกา โดยการอ่านและการเขียนได้เป็ น นาที ชัวโมง
บอกความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยเวลา
การคาดคะเนเมือกําหนดสถานการณ์ให้สามารถคาดคะเน ความยาว นําหนัก ปริ มาตร
ความจุ ได้สัมพันธ์กบั เครื องวัดทีมีหน่วยมาตรฐาน
การแก้โจทย์ปัญหาและสถานการณ์เกียวกับการวัด การชัง การตวง เวลา ปริ มาตรและ
ความจุ
รู ปเรขาคณิ ต บอกชนิดของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ รู ปวงกลม รู ปวงรี รู ปสามเหลียม
รู ปสี เหลียม รู ปห้าเหลียม รู ปหกเลียม
การเขียนรู ปเรขาคณิ ตสองมิติโดยใช้แบบของรู ปเรขาคณิ ตการเขียนรู ปเรขาคณิ ตสามมิติ
ทรงสี เหลียมมุมฉาก ทรงกลม ทรงกระบอก
การจําแนกวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติกบั รู ปเรขาคณิ ตสามมิติ รู ปทีมีแกนสมมาตร จุด
รังสี ส่ วนของเส้นตรง จุดตัดมุม การวิเคราะห์ และอธิบายสมบัติบางประการของรู ปหนึงมิติ
สองมิติ สามมิติ เช่น มุม เส้นตรง ส่ วนของเนตรง รังสี แกนสมมาตร สามเหลียม สี เหลียม วงกลม
วงรี รู ปห้าเหลียม รู ปหกเหลียมรู แปดเหลียม ทรงกลม ทรงกระบอก ทรงสี เหลียมมุมฉาก
การเขียนรู ปเรขาคณิ ต สองมิติ เช่นสามเหลียม สี เหลียม วงกลม วงรี การบอกรู ปเรขาคณิ ต
สองมิติ สามมิติ จากสิ งแวดล้อมมรอบตัว
แบบรู ปและความสัมพันธ์ แบบรู ปของจํานวนทีเพิมขึนลดลงทีละ 3,5,15,25,50 แบบรู ป
ของจํานวนทีซํา แบบรู ปของรู ปเรขาคณิ ต และรู ปอืนๆ มีสัมพันธ์ในลักษณะของรู ปร่ างขนาดหรื อ
สมการเขียนประโยคสัญญาลักษณ์จากสถานการณ์จาํ ลอง ปัญหาทีพบในชีวิตประจําวัน
รวบรวมข้อมูลทีเกียวกับตนเองและสิ งแวดล้อม การจําแนกประเภทข้อมูล การนําเสนอ
ข้อมูล แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง การอ่านและอภิปรายประเด็นต่างๆ
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การจัดหน่ วยการเรี ยนรู้คณิตศาสตร์ ชั นประถมศึกษาปี ที 3
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ ได้กาํ หนดหน่วยการเรี ยนรู้ในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ไว้ทงหมด
ั
7 หน่วย เวลา 200 ชัวโมง มีรายละเอียด ดังตารางที 2
ตารางที 2 การจัดหน่วยการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ
หน่วยที
1

ชือหน่วยการ มาตรฐาน
ตัวชีวัด
สาระ
เรี ยนรู ้
การ
เรี ยนรู ้
จํานวนนับ
ค 1.1 ค 1. 1 ป 3/1 ค 1. 1 ป 3/2 สาระที 1:จํานวน
1 - 100,000
ค 6.1 ค 6.1 ป3/1 -6
และการดําเนินการ

เวลา

นําหนัก
คะแนน

15

6

2

บวก ลบ คูณ
หาร ระคน

ค 1.2
ค 6.1

ค 1.2 ป 3/1 ค 1.2 ป 3/2 สาระที 1:จํานวน
ค 6.1 ป3/1 -6
และการดําเนินการ

85

22

3

แบบรู ปและ
ความสัมพันธ์

ค 4.1
ค 6.1

ค 4.1ป 3/1 ค 4.1ป 3/2
ค 6.1 ป3/1 -6

สาระที 4 พีชคณิ ต

15

4

4

นําเสนอ
ข้อมูล

ค 5.1
ค 6.1

ค5.1ป3/1 ค5.1ป3/2
ค 6.1 ป3/1 -6

สาระที 5 การ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
และความน่าจะ
เป็ น

15

4

5

ชัง ตวง วัด

ค 2.1
ค2.2
ค 6.1

ค2.1ป3/1 ค2.1ป3/2
ค2.1ป3/3 ค2.1ป3/4
ค2.2ป3/1
ค 6.1 ป3/1 -6

สาระที 2: การวัด

36

15

6

เวลาและ
เงินตรา

10

รู ปเรขาคณิ ต

ค2.1ป3/25 ค2.1ป3/6
สาระที 2 การวัด
ค2.2ป3/2 ค2.2ป3/3
ค 6.1 ป3/1 -6
ค3.1ป3/1 ค3.1ป3/2
สาระที 3 เรขาคณิ ต
ค3.1ป3/3 ค3.2ป3/1
ค3.2ป3/2 ค 6.1 ป3/1 -6

20

7

ค2.1
ค2.2
ค 6.1
ค 3.1
ค3.2
ค 6.1

10

9
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ในงานวิจยั นีผูว้ ิจยั ทําการวิจยั เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด ซึงกําหนดไว้ในหน่วย
การเรี ยนรู้ที 5 ชัง ตวง วัด โดยทําการวิจยั ในหน่วยการเรี ยนรู้ยอ่ ยที 5.1 การวัดความยาว ใช้เวลา
12 ชัวโมง มีรายละเอียด ดังตารางที 3
ตารางที 3 แสดงการวิเคราะห์ตวั ชีวัดกับสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง ในหน่วยการเรี ยนรู้ที 5
หน่วยที
5
5.1

ชือหน่วย
การเรี ยนรู ้
ชัง ตวง วัด
การวัดความ
ยาว

5.2

การชัง

5.3

การตวง

มาตรฐานการ
เรี ยนรู ้

ตัวชีวัด

สาระการเรี ยนรู ้

การวัดความยาว
ค 2.1: เข้าใจ
ค2.1ป3/1
1การวัดความยาวโดยใช้
พืนฐานเกียวกับการ บอกความยาวเป็ นเมตร เครื องมือวัดทีมีหน่วยมาตรฐาน
วัดและคาดคะเน
เซนติเมตรและมิลลิเมตร เป็ นเมตร เซนติเมตร และ
ขนาดของสิ งที
เลือกเครื องวัดที
มิลลิเมตร
ต้องการวัด
เหมาะสมและ
2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
เปรี ยบเทียบความยาว
การวัด เมตร เซนติเมตร และ
ค2.1ป3/5
มิลลิเมตร
บอกความสัมพันธ์ของ
3 การเปรี ยบเทียบความยาว
หน่วยการวัดความยาว
4 การคาดคะเนความยาว
นําหนัก และเวลา
ค2.2: แก้ปัญหา ค2.2ป3/1
5 โจทย์ปัญหาเกียวกับการวัด
แก้ปัญหาเกียวกับการวัด ความยาว (บวก,ลบ)
เกียวกับการวัด
ความยาว การชัง การ
ตวง เงินและเวลา
ค 2.1: เข้าใจ
ค2.1ป3/2
1.การชังนําหนักเป็ นกิโลกรม
พืนฐานเกียวกับการ .บอกนําหนักเป็ น
ขีด กรัม
วัดและคาดคะเน
กิโลกรัมและกรัมและขีด 2.การเลือกเครื องชังและหน่วย
ขนาดของสิ งที
เลือกเครื องชังที
การชัง
ต้องการวัด
เหมาะสม
และ 3.การคาดคะเนนําหนัก
ค2.2: แก้ปัญหา เปรี ยบเทียบนําหนัก
4.ความสัมพันธ์ของหน่วยการ
เกียวกับการวัด
ค2.1ป3/5
ชัง
ค2.2ป3/1
5.การเปรี ยบเทียบนําหนัก
6 โจทย์ปัญหา
ค 2.1: เข้าใจ
ค2.1ป3/3.บอกปริ มาตร 1.การเลือกเครื องตวง (ถัง ลิตร
พืนฐานเกียวกับการ และความจุเป็ นลิตร
ช้อนตวง กระบอกตวง ถ้วยตวง
วัดและคาดคะเน
มิลลิลิตร เลือกเครื อง 2. การคาดคะเนปริ มาตรของ
ขนาดของสิ งที
ตวงทีเหมาะสม และ สิ งของและความจุของภาชนะ
ต้องการวัด
เปรี ยบเทียบปริ มาตร
3.การเปรี ยบเทียบปริ มาตรของ
ค2.2: แก้ปัญหา และความจุในหน่วย
สิ งของและความจุของภาชนะ 6
เดียวกัน
เกียวกับการวัด
โจทย์ปัญหา
ค2.2ป3/1

เวลา

นําหนัก

36

15

12

5

2
2
2
2

4

12

5

12

5
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การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา เป็ นเรื องทีครู ผสู้ อนทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสําคัญของคณิ ตศาสตร์ ทีมีต่อนักเรี ยนเพราะการเรี ยนในระดับประถมศึกษาเป็ น
พืนฐานทีสําคัญต่อนักเรี ยนเป็ นอย่างมากในการทีจะนําไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจําวัน และการ
เรี ยนต่อในระดับทีสู งขึน ดังนันครู ผสู้ อนจึงจําเป็ นต้องศึกษาถึงจิตวิทยาการสอน ทฤษฎีการสอน
หลักการสอน วิธีสอนคณิ ตศาสตร์
ให้เข้าใจเพือการนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ทีดีกบั นักเรี ยนต่อไป
หลักจิตวิทยาในการสอนคณิตศาสตร์
ครู คณิ ตศาสตร์จะสอนคณิ ตศาสตร์ได้ดีถา้ ครู สนใจจิตวิทยาทีเกียวข้องกับเด็กทุกวัย ศึกษา
แนวความคิดทฤษฎีการเรี ยนรู้ของนักจิตวิทยา ซึ งมีหลายแนวคิดทีใช้หลักการทีใช้ประโยชน์ต่อการ
สอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างมาก ในทีนีผูว้ จิ ยั นําเสนอหลักแนวคิดทีสําคัญของนักจิตวิทยา 5 ท่านคือ
บรู เนอร์ (Bruner) กาเย่ (Gagne) เพียเจต์ (Piaget) ออซูเบล (Ausubel) และดีนส์ (Dienes)
(สมทรง สุ วพานิช 2539: 46-49) ดังนี
1. แนวคิดของบรู เนอร์ (Jerome S. Bruner)
หลักการเรี ยนรู ้ทีสําคัญ ได้แก่ การเน้นโครงสร้าง(Structure) ของเนื อหาวิชาและเน้น
กระบวนการ(Process)ของการแก้ปัญหามากกว่าการเน้นผลของพฤติกรรม(Product) และการเข้าใจ
โครงสร้างของความรู ้จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู้แจ้ง สามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั เนือหาอืนๆได้
ทําให้มีความทรงจําเป็ นระยะเวลานาน การจัดการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของบรู เนอร์ (Bruner)
จําเป็ นจะต้องคํานึงถึงโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์เป็ นสําคัญ
คุณสมบัติทีสําคัญบางประการของ
คณิ ตศาสตร์ เช่น สมบัติการเปลียนกลุ่ม หากครู ผสู้ อนจัดกิจกรรมได้เหมาะสมกับพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนและจัดเนื อหาให้เหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถของผูเ้ รี ยน การเรี ยนการสอนนันจึง
ถือได้วา่ เป็ นการฝึ กให้ผเู ้ รี ยนคิดหยังรู้และสามารถคิดแก้ปัญหาต่างๆได้ดว้ ยตนเอง
2. แนวคิดของกาเย่ (Robert M. Gagne) กาเย่ มีความคิดเห็นเกียวกับการเรี ยนรู้ ดังนี
กาเย่ (Gagne) ให้ขอ้ เสนอเกียวกับการสอนแบบชีแนะ เพือเกิดการค้นพบ (Guided
Discovery) ซึงบรู เนอร์เน้นกระบวนการ (process) แต่กาเย่ มีความคิดเห็นตรงกันข้ามคือ มุ่งเน้นผล
ของพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน กาเย่ สนใจว่า ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนอะไร การเรี ยนการสอนจะต้อง
กําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมว่าจะให้เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์อะไรบ้าง
กิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนวคิดของ กาเย่ จะเริ มจากการกําหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
การวิเคราะห์พืนความรู ้เดิมของเด็ก การจัดลําดับขันของการเรี ยนโดยการชีแนะของครู การจัด
กิจกรรมการเรี ยนตามความถนัดหรื อวิธี (style) การเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนและการประเมินพฤติกรรม
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ขันสุ ดท้ายของผูเ้ รี ยน
กาเย่(Gagne)ได้นาํ แนวคิดของกลุ่มนักจิตวิทยาอืนมาพิจารณารวมกันแล้วอธิบายการเรี ยนรู้
เป็ น 8 ลําดับขันดังนี
ขันที 1 เป็ นการเรี ยนรู ้ระดับตําสุ ด ผูเ้ รี ยนมีการสนองต่อสิ งเร้า โดยไม่สามารถบังคับได้
ขันที 2 เป็ นการเรี ยนรู ้ทีเกิดจากการเชื อมโยงระหว่างสิ งเร้ากับการตอบสนองแตกต่างจาก
การเรี ยนรู ้ขนที
ั 1 คือ ผูเ้ รี ยนสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ เป็ นพฤติกรรมทีเกิดขึนอย่าง
ตังใจและรู ้ตวั อันเนืองจากเสริ มแรงและการทําซํา
ขันที 3 เป็ นการเรี ยนรู ้จากการเชือมโยงระหว่างสิ งเร้า และการตอบสนองทีเกิดติดต่อกัน
เป็ นลูกโซ่ เป็ นพฤติกรรมทีเกียวข้องกับการกระทํา หรื อการเคลือนไหว
ขันที 4 เป็ นการเรี ยนรู ้ทาํ นองเดียวกับขันที 3 แตกต่างกันทีขันที 4 นันจะเป็ นเรื องเฉพาะที
เกียวกับการใช้ภาษาในชีวติ ประจําวัน
ขันที 5 เป็ นการเรี ยนรู ้ ทีเด็กสามารถมองเห็นความแตกต่างของสิ งของประเภทเดียวกัน
ขันที 6 เป็ นการเรี ยนรู ้ทีเด็กสามารถสรุ ปความเหมือนของสิ งต่างๆได้
ขันที 7 เป็ นการเรี ยนรู ้ทีเกิดจากการเชือมโยงความคิดรวบยอดตังแต่ 2 ความคิดรวบยอด
เข้าด้วยกัน จนสามารถตังเป็ นกฎเกณฑ์ขึนได้
ขันที 8 เป็ นการเรี ยนรู ้ทีสามารถนําเกณฑ์ต่างๆไปใช้แก้ปัญหาได้
3.แนวคิดของเพียเจต์ (Jean Piaget)
เพียเจต์ได้แบ่งขันต่างๆ ของความรู ้ความเข้าใจ ดังนี
อายุ 0 - 2 ปี อยูใ่ นระยะรับรู้และตอบสนอง
อายุ 2 - 7 ปี อยูใ่ นระยะเตรี ยมตัวปฏิบตั ิการรู ปธรรม
อายุ 7 - 11 ปี อยูใ่ นระยะปฏิบตั ิรูปธรรม
อายุ 11 - 15 ปี อยูใ่ นระยะปฏิบตั ิการนามธรรม
แนวคิดของเพียเจต์ นํามาใช้ในการสอน คือ
1. เด็กต้องมีโอกาสกระทําสิ งต่างๆด้วยตนเอง
2. คํานึงถึงความพร้อมทางสมองก่อนสอน
3. เนือหาควรยากง่ายพอเหมาะทีเด็กจะเรี ยนรู้ได้จากประสบการณ์ทีมีอยู่
4. การค้นหาคําตอบควรเริ มด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นคว้าหาคําตอบ
4. แนวคิดของออซูเบล (David P. Ausubel) ออซูเบลเห็นว่า การเรี ยนรู้จะช่วยให้เด็กแก้ปัญหา
ได้นนมี
ั 2 วิธี คือ
4.1 การเรี ยนรู้โดยวิธียอมรับ (Reception Learning)
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4.2 การสอนโดยวิธีการบรรยาย (Expository Learing)
หลักการและวิธีสอนของออซูเบล คือสอนแบบบรรยายเพือให้เกิดการเรี ยนรู้ โดยวิธียอมรับ
ซึงนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้ คือ การช่วยให้ผเู้ รี ยนจําสิ งทีได้เรี ยนมาแล้ว โดยครู ช่วยให้
มองเห็นความเหมือนหรื อความแตกต่างของความรู้ใหม่และความรู้เดิม
5. แนวคิดของดีนส์ (Soltan Dienes) ทฤษฎีนีเน้นการหยังรู้กบั การแก้ปัญหา ดังนี
5.1 เด็กสามารถแก้ไขปั ญหาได้ เพราะมีการหยังรู้คิดได้เองโดยจัดประสบการณ์ให้คิดการ
เกิดความหยังรู ้จะเป็ นไปตามสถานการณ์ทีแก้ปัญหา
5.2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหาจะเป็ นวิธีช่วยให้เด็กค้นพบ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง
แนวคิดของดีนส์ นํามาใช้ในการสอน คือ สร้างโครงสร้างนามธรรม ให้อยูใ่ นรู ปธรรมมาก
ทีสุ ด โดยจัดเอาเหตุการณ์ทีมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน เน้นการฝึ กฝนสามารถแยกแยะด้วย
ตนเองและแก้ปัญหาด้วยการหยังรู ้
จิตวิทยาการสอนคณิตศาสตร์
สมทรง สุ วพานิช (อ้างถึงใน สมทรง สุ วพานิช 2539) กล่าวถึงจิตวิทยาการสอน
คณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ กระบวนการทีใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน มีหลายกระบวนการ
ด้วยกัน แต่ทีเหมาะสมกับสาระกลุ่มคณิ ตศาสตร์ มีดงั นี
1. ให้นกั เรี ยนมีความพร้อมก่อนทีจะสอน
2. สอนจากสิ งทีนักเรี ยนมีประสบการณ์ หรื อได้พบเห็นอยูเ่ สมอ ได้คิด ได้ทาํ ทําให้เด็กเข้าใจ
ได้ เร็ วขึน
3. สอนให้นกั เรี ยนเข้าใจ และมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนย่อยกับส่ วนย่อยและส่ วนย่อย
กับส่ วนใหญ่ เช่น 4+5 = 5+4 หรื อ 18 = 10+8
4. สอนจากง่ายไปหายาก
5.ให้นกั เรี ยนได้ฝึกหัดทําซําๆจนกว่าจะคล่อง และมีการทบทวนอยูเ่ สมอ
6. ต้องให้เรี ยนรู้จากรู ปธรรมไปหานามธรรม
7. ให้กาํ ลังใจ
8. คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
9.จัดกิจกรรมทีทีมีการยืดหยุน่ ได้ ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเลือกทํากิจกรรมได้ตามความพอใจ
และมีความสนุกสนาน
10. การประเมินผลการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวนการต่อเนือง และเป็ นส่ วนหนึงของการเรี ยน
การสอน
11. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู้จกั ตรวจสอบคําตอบตนเอง
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ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์
ไพริ นทร์ ฉัตรบรรยงค์ (2543 : 28-30) ได้กล่าวถึงวิธีสอนแบบวรรณี ทีมีลกั ษณะบูรณาการ
(Integration) ทีดี และเป็ นไปตามหลักปรัชญาองค์รวม (Holism) นําเอาทฤษฎีการเรี ยนรู้มาประยุกต์
สําหรับการสอนคณิ ตศาสตร์ 8 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีฝึกสมอง (Mental Discipline) ของเพลโต และจอห์น ล็อก (Plato and John Lock) การ
พัฒนาสมอง โดยให้นกั เรี ยนเข้าใจและฝึ กฝนมากๆจนเกิดทักษะและความคงทนในการเรี ยนรู้ และ
ถ่ายโยงไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ
2. ทฤษฎีเชือมโยงต่อสถานการณ์ตอบสนอง (Connectionism) ของ ธรอนไดค์ (Thorndike)
เป็ นการเชือมโยงสิ งเร้ากับการตอบสนอง ของผูเ้ รี ยนแต่ละขันตอนอย่างต่อเนือง โดยอาศัยกฎการ
เรี ยนรู้ ดังนี
2.1 กฎการฝึ กฝนหรื อการกระทําซํา ( The Law of Exercise or Repetition) การ
ตอบสนองต่อสิ งเร้าบ่อยครังเท่าไร สิ งนันย่อมอยูค่ งนานเท่านัน และหากไม่ได้ปฏิบตั ิตวั เชือมโยง
กันอ่อนกําลังลง
2.2 กฎแห่งผล (The Law of Effect) หรื อกฎแห่งความพึงพอใจ และเจ็บปวด การ
ตอบสนองจะมีกาํ ลังมากขึนหากเกิดความพอใจตามมา และจะอ่อนกําลังลงเมือเกิดความไม่พอใจ
2.3 กฎแห่งความพร้อม (The Law of Readiness) กระแสประสาทมีความพร้อมทีจะกระทํา
และได้กระทําเช่นให้เกิดความพอใจ แต่ถา้ ไม่พร้อมทีจะกระทําย่อมทําให้เกิดความรําคาญ
3. ทฤษฎีเชือมโยงจิตสํานึก (Apperception) ของ เฮอร์เบิร์ท (Herbart) เป็ นทฤษฎีเชือมโยงสิ ง
เร้ากับการเรี ยนการสอนหรื อสถานการณ์ต่างๆ
เป็ นกระบวนการเชื อมโยงความคิดให้เข้าไปใน
ความคิดทีเก็บสะสมไว้
4. ทฤษฎีเสริ มแรง (Operant Conditioning) ของ สกินเนอร์ (Skinner) การเรี ยนรู้จะแบ่ง
ออกเป็ นจุดประสงค์ของการเรี ยนเป็ นส่ วนย่อยๆมากมาย ซึงแต่ละส่ วนจะถูกเสริ มแรงเป็ นส่ วนๆไป
และต้องกําหนดเวลาในการเสริ มแรงให้เหมาะสม
5. ทฤษฎีหลักการสรุ ปจากประสบการณ์ (Generalization of Experience) ของจัดด์ (Judd) เน้น
การสรุ ปเรื องจากประสบการณ์ทีได้รับ
6. ทฤษฎีการหยังรู ้หยังเห็น (Insight through Configuration of a Perceived Situation) เป็ น
ทฤษฎีการถ่ายโยงความรู ้ของกลุ่มนักจิตวิทยาสนาม (Gestalt Field Psychologists) ของ วอล์ฟเก็ง
ไลเอลร์ (Wolfgang Lihler) ทฤษฎีนีเน้นผูเ้ รี ยนสามารถศึกษาวิเคราะห์ดว้ ยลักษณะหยังรู้ได้ดว้ ย
กระบวนการสื บสวนสอบสวน และการค้นพบด้วยตัวผูเ้ รี ยนเอง สามารถสร้างรายละเอียดเนื อหาให้
เป็ นโครงสร้างรวมได้
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7. ทฤษฎีการผ่อนคลาย (Sugestopedia Georgi Lozanove) มุ่งใช้การเร่ งระดมคําแนะนําสังสอน
เพือเพิมระดับสติปัญญาและความจําของเด็ก ด้วยการประยุกต์เทคนิคการผ่อนคลายความเครี ยด
และความสนุกสนานเพลิดเพลิน
มาใช้ประกอบการเรี ยนการสอนเน้นบรรยากาศภายในห้องที
เอืออํานวยความสะดวกสบาย ทําให้สดชืน แจ่มใส และมีเสี ยงเพลงหรื อเสี ยงดนตรี ประกอบ พร้อม
ทังให้นกั เรี ยนได้ฝึกหัดเป็ นพิเศษในเรื องโยคะและการทําสมาธิเพือช่วยส่ งเสริ มความทรงจําและ
ช่วยพัฒนาร่ างกาย จิตใจ สังคม และอารมณ์แห่งการเรี ยนรู้
8. ทฤษฎีการสอนแบบธรรมชาติ (The Natural Approach) คือ การนําเรื องราวของชีวติ จริ งใน
ชีวติ ประจําวัน มาเป็ นสถานการณ์ประกอบการเรี ยนการสอนในห้องเรี ยน เน้นการเรี ยนรู้ทีเกิดจาก
ความพร้อมของสภาพการณ์ หรื อสิ งแวดล้อมทีมีอยูแ่ ล้วตามธรรมชาติ และธรรมชาติของการรับรู้
ซึงเป็ นปั จจัยทีสามารถช่วยให้นกั เรี ยนทําการสรุ ป ทําความเข้าใจ หรื อ หยังรู้ให้เกิดสติปัญญาขึนมา
ได้เอง และนําสิ งทีเป็ นธรรมชาติมาใช้ให้เกิดการเรี ยนรู้ และประยุกต์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหา
ธรรมชาติดว้ ย แต่ครู ผสู ้ อนจะต้องจัดกระบวนการสอน หรื อ กิจกรรมการเรี ยนการสอนต่างๆ ที
เหมาะสมกับประสบการณ์เดิม หรื อความรู้ทีนักเรี ยนเคยได้รับมาก่อน รวมทังจะต้องคํานึง
ธรรมชาติตามวัยของเด็กและความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วย
จะเห็นได้วา่ ในการจัดการเรี ยนรู้วชิ าคณิ ตศาสตร์นนั
ครู ผสู้ อนนอกจากจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจในมาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชีวัด สาระ การเรี ยนรู้ ของวิชาคณิ ตศาสตร์แล้วยังต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในแนวความคิด ทฤษฎีการเรี ยนรู้ของนักจิตวิทยา เพือจะได้นาํ มาประยุกต์ใช้
จัดการเรี ยนรู ้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน และเป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการในการจัดการเรี ยนรู้มาก
ทีสุ ด
หลักการสอนคณิตศาสตร์
ในการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพนัน ควรคํานึงถึงหลักการทีเป็ นลักษณะเฉพาะของแต่ละวิชา
และในการสอนคณิ ตศาสตร์ ก็เช่นกันทีมีหลักการสอนทีแตกต่างไปจากวิชาอืนๆ ดังนันครู ควรมี
ความรู ้ความเข้าใจในเกียวกับหลักการสอนทัวไปของวิชาคณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษา ซึงมี
นักการศึกษาทางคณิ ตศาสตร์ ได้เสนอไว้หลายท่าน ดังนี
ชมนาต เชื อสุ วรรณทวี ( 2542: 7) กล่าวถึงหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ซึ งพอสรุ ปได้ดงั นี
1. ให้นกั เรี ยนได้เข้าใจในพืนฐานของคณิ ตศาสตร์ รู้จกั ใช้ความคิดริ เริ ม รู้เหตุและรู้ถึง
โครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
2. การเรี ยนรู ้ควรเชื อมโยงกับสิ งทีเป็ นรู ปธรรมมากทีสุ ด
3. ความเข้าใจต้องมาก่อนทักษะความชํานาญ
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4. ความเข้าใจอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์

นักเรี ยนต้องมีทกั ษะความ

ชํานาญ
5. เน้นการฝึ กฝนให้เกิดทักษะการสังเกต ความคิด ตามลําดับเหตุผล แสดงออกถึง
ความรู ้สึกนึกคิดอย่างมีระบบ ระเบียบ ง่าย สัน กะทัดรัด ชัดเจน สื อความหมายได้ละเอียดถีถ้วน
6. เน้นการศึกษาและเข้าใจเหตุผล โดยใช้ยทุ ธวิธีการสอนให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ เข้าใจ
และค้นพบตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดการประยุกต์ใช้ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยนด้วยการ
จดจําหรื อเรี ยนแบบจากครู เท่านัน
7. ให้ผเู ้ รี ยนสนุกสนานกับการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ รู้คุณค่าของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ และเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้เรื องอืนๆหรื อวิชาอืนต่อไป
8. การสอนคณิ ตศาสตร์ ไม่ควรเป็ นเพียงการบอก ควรใช้คาํ ถามกระตุน้ ให้ผเู้ รี ยนได้คิด
และค้นพบหลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริ งต่างๆด้วยตนเอง เคยชินต่อการแก้ปัญหา อันจะเป็ นแนวทางให้
เกิดความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ มีทกั ษะในกระบวนการคิด แก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
หลักการสอนคณิตศาสตร์
บุญทัน อยูช่ มบุญ (2529: 24-25) ได้กล่าวถึงหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่
1. ตรวจสอบความพร้อมของผูเ้ รี ยนก่อนสอน
2. จัดบทเรี ยนให้เหมาะสมกับวัย และเวลา
3. เริ มสอนจากปัญหาทีเกิดขึนจริ งจากชีวติ ประจําวัน
4. การสอนเนือหาใหม่จะต้องเน้นให้ผเู้ รี ยนเห็นความสัมพันธ์ และความต่อเนือง
ระหว่างประสบการณ์เดิม กับ ประสบการณ์ใหม่
5. การสอนต้องเรี ยงไปตามลําดับขันอย่างเป็ นระบบจากง่ายไปหายาก
จาก
รู ปธรรมไปนามธรรม
6. ใช้เทคนิคการสอนยัวยุให้ผเู้ รี ยนสนใจและอยากเรี ยน
7. ใช้วธิ ีสอนทีหลากหลาย
8. เน้นความเข้าใจมากกว่าความจํา
9. ใช้วธิ ีอุปนัย( Inductive) ในการสรุ ปหลักเกณฑ์ของบทเรี ยน และนําความรู้
ไปใช้ดว้ ยวิธีนิรนัย(Deductive)
10. กิจกรรมฝึ กทักษะควรมีหลากหลายรู ปแบบ
11. ใช้สือการเรี ยนการสอนเพือช่วยให้ผเู้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื อหา
คณิ ตศาสตร์ ได้ง่ายขึน
12. ควรใช้การวัดผล และประเมินผลเป็ นส่ วนหนึงของการเรี ยนการสอน
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สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2539: 6) ได้เสนอหลักการจัดการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ดงั นี
1. ทบทวนความรู ้พืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยน
2. เสนอเนือหาใหม่โดยกิจกรรมใน 3 ขันตอนคือ
2.1 จัดกิจกรรมโดยใช้ของจริ ง
2.2 จัดกิจกรรมโดยใช้รูปภาพ
2.3 ใช้สัญลักษณ์ ครู อธิบายโดยใช้สัญลักษณ์
3. ช่วยกันสรุ ปเป็ นวิธีลดั สัน สะดวกในการนําไปใช้
4. ฝึ กทักษะจากหนังสื อเรี ยน บัตรงาน ฯลฯ
5. นําความรู ้ไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรื อชีวติ ประจําวัน
6. การประเมินผล
จากการศึกษาหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ดงั กล่าวข้างต้น พอสรุ ปได้วา่ ครู ผสู้ อนคณิ ตศาสตร์ควร
มีการทบทวนความรู ้พืนฐานเดิมของผูเ้ รี ยน นําเสนอเนือหาใหม่อย่างมีลาํ ดับขันตอน สอนจากเรื อง
ง่ายไปสู่ ยาก สอนจากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม และเชือมโยงกับชีวติ ประจําวันของผูเ้ รี ยน คํานึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ต้องให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะอย่างสมําเสมอ มีการประเมินผลอย่าง
ต่อเนืองและให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่นกั เรี ยน ถ้านําหลักการดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการสอนและ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม จะส่ งผลให้การสอนคณิ ตศาสตร์ เกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ดแก่นกั เรี ยน
วิธีสอนคณิตศาสตร์
การจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์จะให้ประสบผลสําเร็ จ
และบรรลุจุดมุ่งหมายของ
หลักสู ตรนันย่อมขึนอยูก่ บั ความสามารถของครู ทีจะพัฒนาเทคนิคและวิธีสอนแบบต่างๆให้เหมาะ
กับแต่ละเนือหาและเมาะกับสภาพแวดล้อมทีมีอยูซ่ ึ งการสอนคณิ ตศาสตร์นนไม่
ั มีวธิ ีสอนใดทีจะให้
การจัดการเรี ยนการสอนประสบผลสําเร็ จได้อย่างสมบูรณ์โดยวิธีสอนเดียว แต่จะต้องใช้หลากหลาย
วิธีในการจัดการเรี ยนการสอนเพือให้การเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพมากทีสุ ด
คล๊าคและสตาร์ (Clark and Star, อ้างถึงในปรี ชา เนาว์เย็นผล 2544: 72) ได้อธิ บายไว้วา่ วิธี
สอนหมายถึงวิธีการทีครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมทังการใช้เทคนิคการสอนเนือหาวิชา
และสื อการเรี ยนการสอนเพือให้บรรลุจุดประสงค์ของการสอนและสิ ริพร ทิพย์คง (2544: 42-45) ได้
กล่าวว่า วิธีสอนหมายถึงกระบวนการต่างๆ ทีครู นาํ มาใช้สอนนักเรี ยน เพือให้การเรี ยนการสอนมี
ประสิ ทธิภาพในด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ
ยุพิน พิพิธกุล (2539: 194-283) ได้แบ่งวิธีสอนคณิ ตศาสตร์ออกเป็ น 4 ประเภทได้แก่
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1. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมครู ประกอบด้วยวิธีสอน 3 วิธี คือ วิธีสอนแบบการอธิบายและ
แสดงเหตุผล วิธีสอนแบบสาธิต และวิธีสอนแบบใช้คาํ ถาม มีรายละเอียดดังนี
1.1 วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล เป็ นวิธีทีครู เป็ นผูบ้ อกให้นกั เรี ยนติดตาม เมือ
ครู ตอ้ งการให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื องใด ครู ก็จะอธิบายและแสดงเหตุผล วิเคราะห์ตีความรวมทังเป็ นผู้
สรุ ปด้วย วิธีสอนแบบนีกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้นทีครู เป็ นสําคัญนักเรี ยนมีส่วนเรื องกิจกรรม
น้อยมาก โดยส่ วนใหญ่นกั เรี ยนเป็ นผูร้ ับฟังตอบคําถามครู และซักถามเรื องทียังไม่เข้าใจเท่านัน การ
ใช้วธิ ี สอนแบบนีจุดประสงค์เพือทีจะสอนนักเรี ยนเป็ นกลุ่มใหญ่ๆ
เพือให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจ
อย่างชัดเจนในเรื องทียังไม่รู้และเพือให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้กฎหรื อสู ตรในเวลาอันรวดเร็ วซึงวิธีสอน
แบบการอธิ บายและแสดงเหตุผลอาจมีวธิ ี การต่างๆดังนี
1.1.1 การสอนโดยการยกตัวอย่างประกอบการอธิ บาย
1.1.2 การสอนโดยการใช้สือการเรี ยนการสอนซึงเป็ นรู ปธรรม
1.1.3 การเปรี ยบเทียบและการเล่าเรื อง
1.1.4 การเขียนแผนภาพประกอบการอธิบาย
1.1.5 การสอนโดยการบอกสู ตรแล้วยกตัวอย่างแสดงการนําไปใช้
ประโยชน์และข้อจํากัดของวิธีสอนแบบการอธิ บายและแสดงผลคือช่วยประหยัดเวลาใช้ใน
การอธิบายสิ งทีเข้าใจยากให้กบั นักเรี ยนสอนนักเรี ยนได้จาํ นวนมากๆในเวลาเดียวกันแต่วธิ ี สอน
แบบนีเหมาะสําหรับเนื อหาเพียงบางตอนเท่านัน และเป็ นการสอนทีไม่ได้คาํ นึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรี ยน นักเรี ยนไม่มีโอกาสค้นคว้า ได้แต่รับฟังจากคําบอกเล่าของครู และเป็ น
การไม่ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
1.2 วิธีสอนแบบสาธิต หมายถึงการแสดงให้นกั เรี ยนดู ครู จะให้ความรู้แก่นกั เรี ยนโดยครู จะ
ใช้สือการเรี ยนการสอนทีเป็ นรู ปธรรมและนักเรี ยนจะได้รับประสบการณ์ตรง วิธีสอนแบบสาธิ ตนี
วัตถุประสงค์เพือใช้สือการเรี ยนการสอนแสดงให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจมากยิงขึน เพือให้นกั เรี ยน
มองเห็นมโนมติทีสําคัญและนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปได้ และเพือใช้รูปธรรมอธิบายนามธรรม
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบสาธิ ตนีคือประหยัดเวลาทังครู และนักเรี ยนเปิ ดโอกาสให้
นักเรี ยนได้เห็นทัวทังชันช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการสังเกต และสามารถสรุ ปได้ อีกทังยังช่วยให้
นักเรี ยนสนใจเรี ยนมากยิงขึน ส่ วนข้อจํากัดของวิธีการสอนแบบสาธิ ตก็คือ ถ้าครู อธิบายหรื อสาธิต
เร็ วเกินไปก็จะทําให้นกั เรี ยนตามไม่ทนั และไม่เข้าใจ และถ้าสื อการเรี ยนการสอนมีขนาดเล็กเกินไป
นักเรี ยนก็จะมองไม่เห็นครู ควรใช้คาํ ถามประกอบการสาธิ ตเพือให้นกั เรี ยนได้เกิดความเข้าใจและ
ครู ควรมีการทดลอง
ควรให้เวลานักเรี ยนในการติดตามและเพือให้การสาธิ ตของครู ไม่ลม้ เหลว
สาธิตก่อนทีจะสอนจริ ง
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1.3 วิธีสอนแบบใช้คาํ ถามเป็ นวิธีการสอนทีมุ่งให้ความรู้แก่ผเู้ รี ยนด้วยการถามตอบ วิธีการ
สอนแบบนีครู อาจจะมีวธิ ีการถามคือ ใช้คาํ ถามสอดแทรกกับวิธีสอนแบบอืนๆ ครู อาจจะใช้คาํ ถาม
เป็ นตอนๆหรื อถามต่อเนืองจนสามารถสรุ ปบทเรี ยนนันก็ได้
วิธีสอนแบบใช้คาํ ถามนีมี
วัตถุประสงค์เพือการทบทวนเนือหาต่างๆอย่างรวดเร็ วช่วยให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ โดยให้มีส่วน
ร่ วมในการตอบคําถาม เพือนักเรี ยนรู้จกั ฟัง แล้วติดตามอย่างมีเหตุผล และสามารถสรุ ปบทเรี ยนได้
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบใช้คาํ ถามคือ
ใช้สาํ หรับเนือหาทีไม่สามารถแสดงได้ดว้ ย
รู ปธรรม ทําให้นกั เรี ยนได้ติดตามและพัฒนาความคิด ส่ วนข้อจํากัดคือ เหมาะกับเนื อหาบางเรื อง
และครู จะต้องใช้คาํ ถามอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมกลุ่มของนักเรี ยน ประกอบด้วยวิธีสอน 3 วิธี ได้แก่วธิ ี สอนแบบ
ทดลอง วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบโครงการ วิธีสอนทัง 3 วิธีนีเป็ นวิธีสอนโดยการแบ่งกลุ่ม
เน้นทีกิจกรรมกลุ่มของนักเรี ยน โดยจะให้นกั เรี ยนแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของจํานวนนักเรี ยน
ในชันเรี ยนโดยรายละเอียดของแต่ละวิธีสอนมีดงั นี
2.1 วิธีสอนแบบทดลอง เป็ นวิธีสอนทีมุ่งให้นกั เรี ยนได้เรี ยนโดยการกระทําหรื อเรี ยนโดย
การสังเกตมีวตั ถุประสงค์เพือให้นกั เรี ยนได้ทดลองและค้นหามโนมติดว้ ยตนเอง รู้จกั การทํางาน
เป็ นกลุ่ม ฝึ กให้เป็ นคนช่างสังเกต และรู้จกั บันทึกผล ซึ งวิธีสอนแบบนีครู มีบทบาทในการเตรี ยม
อุปกรณ์
ให้คาํ แนะนํากับนักเรี ยนในการทดลอง จัดสภาพห้องเรี ยนให้เหมาะสมกับการ
ทดลองและบอกให้นกั เรี ยนเตรี ยมตัวล่วงหน้าก่อนการทดลอง ในขณะทีนักเรี ยนมีบทบาทในการ
เตรี ยมวัสดุอุปกรณ์ตามคําสังของครู ศึกษาเอกสารแนะแนวทางหรื อคู่มือการปฏิบตั ิให้ละเอียดก่อน
ลงมือทดลอง ซึ งได้ทาํ การทดลองเป็ นกลุ่มควรเปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่ วมในการทดลอง
ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบทดลอง ก็คือ นักเรี ยนสามารถค้นพบความจริ งด้วยตนเองทํา
ให้เกิดความภูมิใจและสนใจเรี ยนคณิ ตศาสตร์ รู้จกั การทํางานเป็ นกลุ่ม ได้ลงมือกระทําจริ ง ส่ วน
ข้อจํากัดก็คือ วิธีสอนแบบทดลองไม่สามารถใช้ได้กบั ทุกบทเรี ยน ถ้าแบ่งนักเรี ยนหลายกลุ่มจะต้อง
เตรี ยมอุปกรณ์จาํ นวนหลายชุด นักเรี ยนอาจจะไม่ประสบความสําเร็ จหากอุปกรณ์ทีเตรี ยมมาไม่
เหมาะสม และถ้าบทเรี ยนนันยากนักเรี ยนทีเรี ยนอ่อนจะไม่สามารถค้นพบความจริ ง
2.2 วิธีการสอนแบบอภิปราย เป็ นวิธีสอนทีมุ่งเน้นให้นกั เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่ม รวมพลังคิด
เพือพิจารณาปั ญหา ช่วยกันหาข้อเท็จจริ งหาเหตุผลร่ วมกัน วิธีสอนแบบอภิปรายจะทําให้นกั เรี ยน
ได้แลกเปลียนความคิดเห็นกัน กล้าแสดงออกตามแนวประชาธิ ปไตยฝึ กให้นกั เรี ยนเป็ นผูพ้ ดู และ
ผูฟ้ ังทีดี บทบาทของครู ก็คือ ต้องรู้หลักการอภิปราย ต้องศึกษาเนือหาทีจะนํามาอภิปรายอย่างถ่อง
แท้ โดยร่ วมกันสรุ ปผลการอภิปราย ร่ วมกันประเมินผลการอภิปรายว่ามีขอ้ บกพร่ องอย่างไร เพือ
เป็ นประโยชน์ต่อการอภิปรายครังต่อไป
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2.3 วิธีสอนแบบโครงการ เป็ นวิธีสอนทีครู ให้นกั เรี ยนทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ งซึง
นักเรี ยนสนใจในโครงการนัน ครู อาจจะตังหัวข้อให้หรื อนักเรี ยนเสนอขึนมาเอง ครู เป็ นเพียงผู้
ช่วยเหลือแนะนําเมือนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือเท่านัน และครู จะทําหน้าทีคอยติดตามผลงาน
ว่านักเรี ยนดําเนิ นการเป็ นอย่างไร งานก้าวหน้าหรื อมีอุปสรรคหรื อไม่ นอกจากนีครู ควรต้องเป็ นผู้
ประเมินผลงานนันด้วย
ในส่ วนของนักเรี ยนเมือเลือกหัวข้อตามความสนใจของตนเองแล้ว
จะต้องกําหนดจุดประสงค์โครงการให้แน่นอน วางแผนงานร่ วมกัน หลังจากนันดําเนินงานตาม
โครงการทีวางไว้โดยจะต้องมีประธานโครงการ เลขานุ การ และตําแหน่งอืนๆตามสมควรและทุก
คนจะต้องมีหน้าทีเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ทีวางไว้
เมือจัดทําโครงการเสร็ จแล้วจะต้องมีการ
ประเมินโครงการว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้หรื อไม่
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบโครงการก็คือเน้นคุณค่าการทํางานแบบประชาธิปไตยทําให้
นักเรี ยนรู ้จกั วางแผน
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีการค้นคว้าหาความรู้และทํางานอย่างอิสระส่ งเสริ ม
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
3. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ประกอบด้วยวิธีสอน 3 วิธี ได้แก่ วิธี
สอนโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรม วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล และวิธีสอนโดยใช้ชุดเอกสาร
แนะแนวทาง ซึ งแต่ละวิธีมีรายละเอียดดังนี
3.1 วิธีสอนโดยใช้บทเรี ยนโปรแกรมเป็ นวิธีสอนทีนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง โดยครู เป็ น
ผูส้ ร้างบทเรี ยน และในบทเรี ยนจะมีคาํ เฉลยไว้ครู จะช่วยเหลือนักเรี ยนเมือจําเป็ นเท่านัน วิธีสอน
โดยใช้บทเรี ยนโปรแกรมนี มีจุดประสงค์เพือฝึ กให้นกั เรี ยนรู้จกั ตนเอง มีความรับผิดชอบ และ
ซือสัตย์ต่อตนเอง บทบาทของครู ก็คือ เลือกเนื อหาทีเหมาะสมมาเขียนโปรแกรม ให้ขอ้ เสนอแนะแก่
นักเรี ยนเมือนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือและเมือใช้บทเรี ยนโปรแกรมแล้วครู ควรประเมินผล
เพือตรวจสอบความเช้าใจว่า ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองหรื อไม่ บทบาทของนักเรี ยนก็คือ
อ่านคําชีแจงก่อนลงมือทําบทเรี ยน เรี ยนตามลําดับขัน แล้วจึงเปิ ดดูคาํ เฉลย หากไม่เข้าใจเนือหาควร
ปรึ กษาครู ผสู ้ อนเพือขอคําแนะนําให้เข้าใจอย่างชัดเจน
ประโยชน์ของวิธีสอนแบบใช้บทเรี ยนโปรแกรม คือนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง มีอิสระ
ในการเรี ยน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ฝึ กความมีวินยั ในตนเองของนักเรี ยน
3.2 วิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล ชุดการสอนรายบุคคลเป็ นชุดการสอนทีให้
นักเรี ยนได้เรี ยนด้วยตนเองในชุดการสอนประกอบด้วย บัตรคําสัง บัตรกิจกรรม บัตรเนื อหา และ
แบบฝึ กหัดหรื อบัตรงานพร้อมเฉลย ในชุดการสอนนัน จะมีสือการเรี ยนการสอน เพือนักเรี ยนจะ
ใช้ประกอบการเรี ยนเรื องนันๆ วิธีสอนแบบนีมีวตั ถุประสงค์เพือให้นกั เรี ยนสามารถเรี ยนรู้เนื อหา
จากชุดการสอนนันด้วยตนเองโดยใช้เวลาเรี ยนต่างกันตามระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

44
บทบาทของครู สําหรับวิธีสอนแบบนีก็คือ การสร้างชุดการสอน การประเมินผล การใช้ชุดการสอน
เพือปรับปรุ งแก้ไขต่อไป ส่ วนบทบาทของนักเรี ยนคือ ศึกษาคําชีแจงก่อนทีจะลงมือทําชุดการสอน
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามลําดับขันตอนและปรึ กษาครู เมือพบปั ญหา
ประโยชน์ของวิธีสอนโดยใช้ชุดการสอนคือ นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง ช่วยผ่อน
แรงครู และแก้ปัญหาครู ขาดแคลน ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนตามความสามารถของตนเองและ
นักเรี ยนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ
3.3 วิธีสอนโดยใช้เอกสารแนะแนวทาง เอกสารแนะแนวทางนี เป็ นเครื องมือทีจะให้
นักเรี ยนได้เรี ยนด้วยตนเองซึ งอาจจะเขียนในรู ปเติมคําตอบแต่ไม่มีคาํ เฉลยไว้ให้ ทังนีต้องการให้
นักเรี ยนทําได้โดยไม่ตอ้ งกังวลต่อคําเฉลยทีครู มีให้ไว้ ในการเฉลยนันครู อาจจะให้นกั เรี ยนทําเป็ น
ตอนๆแล้วเฉลยคําตอบหรื อทําไปจนหมดบทเรี ยนแล้วเฉลยก็ได้ ทังนีแล้วแต่ความเหมาะสมของ
บทเรี ยนนัน ซึ งบทบาทของครู ในการใช้วธิ ี สอนแบบนี ก็คือ เลือกเนือหาทีจะสอน ตังจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรม เขียนเอกสารแนะแนวทางเพือให้นกั เรี ยนได้มโนมติตามทีครู ตอ้ งการ
ประโยชน์ของวิธีสอนโดยใช้เอกสารแนะแนวทาง คือ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนหา
คําตอบด้วยตนเอง ช่วยลดเวลาการสอน ช่วยผ่อนแรงครู และเป็ นการเปลียนบรรยากาศในชันเรี ยน
4. วิธีสอนโดยเน้นกิจกรรมระหว่างครู และนักเรี ยน ประกอบด้วย 4 วิธีสอนคือ วิธีสอนแบบ
แก้ปัญหา แบบวิเคราะห์ สังเคราะห์ แบบอุปนัย นิรนัย และแบบค้นพบซึงมีรายละเอียดดังนี
4.1 วิธีสอนแบบแก้ปัญหา เป็ นวิธีทีครู กระตุน้ ให้นกั เรี ยนแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลโดยอาศัย
ความคิดรวบยอด กฎเกณฑ์ ข้อสรุ ป ประสบการณ์ การพิจารณาและการสังเกตตลอดจนความรู้
ความชํานาญในเรื องนัน ในการพิจารณาปัญหาจะต้องมีขนตอน
ั
ครู จะต้องพยายามช่วยนักเรี ยน
เข้าใจปั ญหานันอย่างแจ่มชัดเสี ยก่อนว่า โจทย์บอกอะไร โจทย์ตอ้ งการอะไร เพือพิจารณาปั ญหานัน
ออกมาเป็ นข้อย่อยด้วยการวิเคราะห์จากข้อมูลทีกําหนดให้ อาจตรวจย้อนจากผลไปสู่ เหตุ หรื อจาก
เหตุไปสู ้ผลก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของปัญหา
4.2 วิธีสอนโดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ เป็ นวิธีสอนทีครู พยายามแยกแยะปัญหาออกมาจาก
สิ งทีไม่รู้ไปสู่ สิงทีรู ้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดตามลําดับขันตอนทีต่อเนืองกัน ไปทีละน้อยจนสมบูรณ์
ทีสุ ด มีลกั ษณะสําคัญดังนี
4.2.1 เป็ นวิธีทีดีทีสุ ดวิธีหนึง ทีจะให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเหตุผลทีว่า ทําไมจึงเป็ นเช่นนัน
4.2.2 ต้องการความพร้อมด้านการใช้เหตุผลมากจึงจะสําเร็ จ
4.2.3 เรี ยกร้องความสนใจได้ไม่มาก
4.2.4 ผูเ้ รี ยนอาจหลงทางไม่สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของแต่ละขันขณะทีเรี ยน
ไปตามลําดับจึงอาจไม่ได้ความคิดรวบยอดในขันสุ ดท้าย
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4.2.5 เป็ นวิธีสอนทีเป็ นนามธรรมมากทีสุ ด
4.3 วิธีสอนแบบอุปนัย นิรนัย วิธีสอนแบบอุปนัยหมายถึง วิธีสอนทีครู ยกตัวอย่างหลายๆ
ตัวอย่างเพือให้เห็นรู ปแบบเมือนักเรี ยนใช้การสังเกตเปรี ยบเทียบดูสิงทีมีลกั ษณะร่ วมกันก็จะ
สามารถนําไปสู่ ขอ้ สรุ ปได้และมักจะตามด้วยวิธีการสอนแบบนิรนัย ซึงมีจุดประสงค์ของการใช้
การสอนแบบนีคือ เพือช่วยให้คน้ พบกฎเกณฑ์ทีสําคัญด้วยการสังเกตดูตวั อย่าง ช่วยให้นกั เรี ยน
เข้าใจชัดเจน รู ้จกั คิดและไตร่ ตรองด้วยเหตุผลและหาข้อสรุ ปด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งขึนอยูก่ บั ครู เสมอ
ไป ส่ วนวิธีสอนแบบนิรนัยเป็ นวิธีสอนทีตรงข้ามกับวิธีสอนแบบอุปนัย เพราะวิธีสอนแบบอุปนัย
เริ มด้วยการยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างเพือสังเกตแล้วไปสู่ ขอ้ สรุ ป ส่ วนวิธีสอนแบบนิรนัยนันเริ ม
จากการนําข้อสรุ ปสู ตร กฎ ทีนักเรี ยนทราบอยูแ่ ล้วมาใช้แก้ปัญหาแล้วเกิดข้อสรุ ปใหม่
4.4 วิธีสอนแบบค้นพบนีแบ่งออกเป็ น 2 ประการคือ ประการแรกเป็ นวิธีการสอนทีทําให้
นักเรี ยนค้นพบปัญหาหรื อสถานการณ์ แล้วให้นกั เรี ยนเสาะแสวงหาวิธีแก้ปัญหาส่ วนประการทีสอง
เป็ นวิธีการสอนทีเน้นให้นกั เรี ยนทราบว่าต้องการให้นกั เรี ยนค้นพบอะไรเช่น กฎ สู ตร นิยาม
นักเรี ยนจะเกิดมโนมติแล้วสรุ ปได้ การค้นพบแบบนี จะค้นพบภายใต้วธิ ีสอนแบบใดก็ได้เช่น การ
ถามตอบ การอภิปราย การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสอนแบบอุปนัยและนิรนัย วิธีการใด
ก็ตามทีนักเรี ยนสามารถสรุ ปหรื อกําหนดนัยทัวไปได้ก็เรี ยกว่าการค้นพบ
จากการศึกษารู ปแบบวิธีสอนทีใช้ในการสอนคณิ ตศาสตร์ ขา้ งต้น สรุ ปได้วา่ ในการจัดการ
เรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ให้ประสบความสําเร็ จตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรทีกําหนดไว้ ครู มี
หน้าทีรับผิดชอบในการสอน ต้องพัฒนาเทคนิคและวิธีสอนแบบต่างๆมาใช้ให้เหมาะสมกับเนือหา
สาระและสภาพของผูเ้ รี ยน ซึ งวิธีสอนคณิ ตศาสตร์มีหลากหลาย แต่ไม่มีวธิ ี สอนใดเหมาะสมทีสุ ด
ทีสามารถใช้ได้กบั ทุกเนือหาสาระ เพราะแต่ละวิธีสอนมีขอ้ ดีและข้อจํากัดแตกต่างกัน ดังนันจึง
ต้องขึนอยูก่ บั วิจารณญาณของครู ในการเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเนือหาในแต่ละครัง
และ
ความสามารถในการใช้วธิ ีสอนนันของตนเองด้วยจึงจะทําให้กระบวนการสอนประสบความสําเร็ จ
การหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้
การหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้นนมี
ั ความสําคัญมาก เพือเป็ นเครื องยืนยัน
ว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้มีองค์ประกอบครบถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ วิชยั
วงษ์ใหญ่
(2525:129-139) ได้กาํ หนดเกณฑ์ในการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยนําไปให้
ผูเ้ ชียวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบเพือหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
และค่าดัชนีความสอดคล้องต้องมีค่าเฉลียมากกว่า 0.50 จึงถือว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้นนมี
ั ความ
เทียงตรงเชิงเนื อหา โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
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1. แบบเดียว (1:1) เป็ นการทดลองกับนักเรี ยน 1 คน โดยใช้กบั เด็ก เก่ง ปานกลาง และอ่อน
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพเสร็ จแล้วปรับปรุ งแก้ไขให้ดีขึน โดยปกติคะแนนทีได้จากการทดลองแบบ
เดียวจะได้ตากว่
ํ าเกณฑ์ แต่เมือปรับปรุ งแล้วคะแนนจะสู งขึนมาก ก่อนนําไปทดลองแบบกลุ่ม ใน
ขันตอนนี E1/E2 ทีได้จะมีค่าประมาณ 60/60
2. แบบกลุ่มย่อย (1:10) เป็ นการทดลองกับนักเรี ยน 6-10 คน (คละนักเรี ยนทีเก่งกับอ่อน)
คํานวณหาประสิ ทธิ ภาพแล้วปรับปรุ ง ในคราวนีคะแนนของนักเรี ยนจะเพิมขึนอีกโดยเฉลียจะห่าง
จากเกณฑ์ 10 เปอร์เซ็นต์ นันคือ E1/E2 จะมีค่าประมาณ 70/70
3. ภาคสนาม (1:100) เป็ นการทดลองกับนักเรี ยนทังชัน 40-100 คน ทําการหาประสิ ทธิภาพ
แล้วปรับปรุ งแก้ไข ผลทีได้ควรใกล้เคียงกับเกณฑ์ทีตังไว้ นันคือ E1/E2 ทีได้จะมีค่าประมาณ 80/80
หากตํากว่าเกณฑ์ไม่เกิน 2.5 ก็ให้ยอมรับได้ หากแตกต่างกันมาก ผูส้ อนต้องกําหนดเกณฑ์
ประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ใหม่โดยยึดสภาพความเป็ นจริ งตามเกณฑ์
การกําหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้นิยมตังไว้ 90/90 สําหรับ
เนือหาวิชาทีเป็ นความรู ้ความจําและไม่ตากว่
ํ า 80/80 สําหรับเนือหาวิชาทีเป็ นทักษะ เจตคติ เพราะ
การเปลียนแปลงพฤติกรรมคิดตามระยะเวลาไม่สามารถเปลียนและวัดได้ทนั ทีทีเรี ยนจบไปแล้ว
เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีสร้างขึนนัน กําหนดไว้ 3 ระดับ
1. สู งกว่าเกณฑ์ เมือประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้สูงกว่าเกณฑ์ทีตังไว้ มีค่าเป็ น
2.5% ขึนไป
2. เท่าเกณฑ์ เมือประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้สูงกว่าเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2.5%
3. ตํากว่าเกณฑ์ เมือประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ตากว่
ํ าเกณฑ์ทีตังไว้แต่ไม่ตาํ
กว่า 2.5% ถือว่ายังมีประสิ ทธิ ภาพทียอมรับได้
ในการพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ด้วย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เกณฑ์ 80/80 ในการหา
ประสิ ทธิภาพ เนืองจากกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ มีเนือหาวิชาทีเป็ นทักษะการคิด วิเคราะห์
คํานวณ โดยมีขนตอนการหาประสิ
ั
ทธิภาพดังนี
1. หาประสิ ทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ไปทดลอง
กับ นักเรี ยนทีมีระดับความรู ้แตกต่างกันคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน รวมจํานวนทังหมด
3 คน แล้วนํามาคํานวณหาประสิ ทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ 60/60 และปรับปรุ งแก้ไขให้ดีขึน
2. หาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ที
ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนทีมีความรู้แตกต่างกัน คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ
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3 คน รวมทังหมด 9 คน แล้วนํามาคํานวณหาประสิ ทธิภาพให้ได้ตามเกณฑ์ 70/70 และปรับปรุ ง
แก้ไข
3. หาประสิ ทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Group Tryout) นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ที
ปรับปรุ ง แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยน จํานวน 30 คน นํามาคํานวณหาประสิ ทธิภาพให้ได้
ตามเกณฑ์ 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ค่าประสิ ทธิภาพของกระบวนการเรี ยนจากแผนการจัดการเรี ยนรู้ คิด
เป็ นร้อยละของคะแนนเฉลียจากการทําแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าประสิ ทธิ ภาพของการเรี ยน ทีนักเรี ยนได้รับจาการเรี ยนด้วยแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ คิดเป็ นร้อยละของคะแนนเฉลียจาการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
การจัดการเรียนการสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD
การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันหรื อการร่ วมมือกันเรี ยนรู้เป็ นแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้เพือให้
นักเรี ยนได้ร่วมมือกันเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิกิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็ จตามจุดมุ่งหมาย กล่าวได้วา่ เป็ น
การจัดการเรี ยนรู้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญแบบหนึง มีนกั การศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน เช่นสลาวิน (Slavin 1990, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550: 102) ได้
เสนอแนะไว้วา่ วิธีการสอนแบบร่ วมมือกันคือ การจัดการเรี ยนการสอนโดยให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้ร่วมกัน
เป็ นกลุ่มๆละ 4-6 คน สมาชิกกลุ่มต้องช่วยกันเรี ยนรู้ร่วมกัน ปฏิบตั ิกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็ จ
และเสนอแนะเพิมเติมว่า วิธีสอนนีช่วยให้ผเู้ รี ยนมีความกระตือรื อร้น ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบของตนเองและต่อกลุ่ม ช่วยให้ผเู้ รี ยนมีผลสัมฤทธิสู งขึน พัฒนาความสัมพันธ์ทีดี
การยอมรับกันมากขึน สร้างความมันใจในตนเอง และรู้คุณค่าของตนเองมากขึน จอห์นสัน
และจอห์นสัน (Johnson and Johnson 1996, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรี ยนดี 2550: 102) ได้เสนอแนวคิด
เกียวกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันว่า เป็ นวิธีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ให้กบั
นักเรี ยนเป็ นกลุ่มเล็ก กลุ่มละประมาณ 3-5 คน สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มคละ เพศ เชือชาติ และ
ความสามารถทางการเรี ยน โดยเฉพาะการคละ นักเรี ยนทีมีความสามารถทางการเรี ยนสู ง ปานกลาง
ตําในแต่ละกลุ่มเป็ นสัดส่ วน 1:2:1 คือ เก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 1 คน สมาชิกกลุ่มจะต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกัน รับฟังความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกันและสมาชิกกลุ่มทุกคนจะต้อง
ร่ วมรับผิดชอบต่อผลงานของกลุ่มและผลงานของตนเอง สุ วทิ ย์ มูลคํา ( 2545:134) ได้ให้
ความหมายว่า “ กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ทีจัดให้ผเู้ รี ยนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรี ยนรู้
โดยแบ่งผูเ้ รี ยนทีมีความสามารถต่างกันออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ
ซึงเป็ นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมี
โครงสร้างทีชัดเจน มีการทํางานร่ วมกัน มีการแลกเปลียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึงพาอาศัย
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ซึงกันและกัน มีความรับผิดชอบซึงกันและกันทังในส่ วนตนและส่ วนรวม เพือให้ตนเองและ
สมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้”
สอดคล้องกับกรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2539: 85) ทีได้ให้ความหมายไว้วา่ “การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ นการจัดการเรี ยน
การสอนที แบ่งผูเ้ รี ยนออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการ
แลกเปลียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึงกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่ วมกันทัง
ในส่ วนตัวและส่ วนรวม
เพือให้กลุ่มประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีกําหนดไว้”
และ
จุฑามาศ สดแสงจันทร์ (2540:9) ให้ความหมาย
การเรี ยนแบบร่ วมมือว่า หมายถึง
“กระบวนการเรี ยนการสอนทีเกิดจากการผสมผสานระหว่างทักษะของการอยูร่ ่ วมกัน เป็ นสังคม
และทักษะในด้านเนือหาวิชาการต่างๆ เป็ นการเรี ยนการสอนทียึดนักเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง โดยจัดให้
นักเรี ยนมีความสามารถต่างๆกัน (mixed ability) เรี ยนและทํางานด้วยกันเป็ นกลุ่มๆละ 2 – 4 คน
โดยมีจุดมุ่งหมาย (goal) เดียวกันช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่ม ผูท้ ีเรี ยนเก่งช่วยเหลือผูท้ ีอ่อนกว่า
และต้องยอมรับซึงกันและกันเสมอ ความสําเร็ จของกลุ่มขึนอยูก่ บั สมาชิกทุกคนภายในกลุ่ม” จาก
ความหมายของการเรี ยนแบบร่ วมมือดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุ ปได้วา่ “การเรี ยนแบบร่ วมมือเป็ น
การจัดการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเป็ นกลุ่มเล็กๆ คละความสามารถทางการเรี ยน เพศ โดยทีผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ร่วมกัน มีการแลกเปลียนความคิดเห็นกันภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน
ช่วยเหลือกันและกันเพือให้ตนเองและกลุ่มประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายทีได้กาํ หนดไว้”
ลักษณะสํ าคัญของการเรี ยนแบบร่ วมมือกันเรียนรู้
อาโจสและจอยเนอร์ (Ajose and Joyner 1990, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550: 103) ได้
วิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการทีนักเรี ยนทีมีความสามารถต่างกันมา
กล่าวว่า
รวมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆทํางานร่ วมกันเพือให้บรรลุเป้ าหมายเดียวกัน โดยทีการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน
จะต้องประกอบด้วยลักษณะสําคัญดังนี
1. การพึงพาอาศัยกัน
2. การมีปฏิสัมพันธ์ทีดีต่อกันอย่างใกล้ชิด
3. ความรับผิดชอบต่อการทํางานกลุ่ม ต่อตนเอง และต่อสมาชิกกลุ่ม
4. การใช้ทกั ษะทางสังคม (Social Skills)
5. การใช้ทกั ษะกระบวนการกลุ่ม (Group Process Skills)
จอห์นสันและคณะ ( Johnson and Holubec 1987, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี 2550: 103)
ได้เสนอลักษณะสําคัญของการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้ไว้ดงั นี
1. สมาชิกจะรับผิดชอบต่อกลุ่มร่ วมกัน ช่วยกันปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายจนสําเร็ จ
โดยมีเป้ าหมายร่ วมกันหรื อมีเป้ าหมายเดียวกัน มีการแบ่งปั นแลกเปลียนข้อมูลและสื อวัสดุอุปกรณ์

49
2. สมาชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์กนั ร่ วมอภิปรายแลกเปลียนความคิดเห็น
3. สมาชิกกลุ่มมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องาน แต่ละคนจะต้องร่ วมกันทํางานเต็ม
ความสามารถ
4. สมาชิกกลุ่มมีทกั ษะการทํางานกลุ่ม มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ครู ตอ้ งสอนและฝึ ก
ทักษะการทํางานกลุ่มแก่นกั เรี ยนและประเมินผลการทํางานกลุ่มของนักเรี ยนด้วย
ดังนันการจัดการเรี ยนการสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้ ไม่ใช่เป็ นการสอนโดย
ให้นกั เรี ยนเข้ากลุ่มกันเรี ยนรู ้แบบปกติทีครู ใช้เป็ นประจํา
แต่จะต้องเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันอย่าง
จริ งจังของสมาชิกกลุ่มทุกคน
ครู จะต้องติดตามดูแลการเรี ยนรู้และปฏิบตั ิงานกลุ่มของนักเรี ยน
ตลอดเวลา ให้ทุกคนรับผิดชอบต่อผลงานของตนเองและของกลุ่ม ทุกคนจะต้องมีการแลกเปลียน
ความคิดเห็น ช่วยเหลือพึงพากัน ยอมรับกันและกัน รวมทังช่วยเหลือเพือนสมาชิกให้สามารถเรี ยนรู้
ตามวัตถุประสงค์ทีกําหนด
องค์ ประกอบสํ าคัญของการเรียนรู้แบบร่ วมมือกัน
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550: 104) กล่าวว่า ในการจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันเรี ยนรู้
ครู จะต้องคํานึงถึงและดําเนินการตามลักษณะและองค์ประกอบทีสําคัญของการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือ
กันอย่างจริ งจัง ดังนี
1. การพึงพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive Interdependent)
1.1 ครู ตอ้ งอธิ บายวิธีการเรี ยนรู้และงานทีให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
1.2 ครู ตอ้ งแจ้งวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายของกลุ่ม
1.3
ครู ตอ้ งพยายามทําให้นกั เรี ยนเข้าใจและยอมรับว่าความพยายามของตนให้ผลดีต่อ
ตนเองและต่อสมาชิกของกลุ่มทุกคน การยอมรับและพึงพาอาศัยทางบวกจะช่วยสร้างความผูกพัน
ในภาระหน้าทีต่อความสําเร็ จของกลุ่มเช่นเดียวกับความสําเร็ จของตนเอง ซึ งเป็ นหัวใจของการเรี ยน
แบบร่ วมมือกัน
2. การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม (Individual and Group Accountability)
2.1สมาชิกกลุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็ จของกลุ่มมีการร่ วมมือร่ วมใจกัน
ปฏิบตั ิงาน โดยไม่เอาเปรี ยบซึ งกันและกัน
2.2 สมาชิกกลุ่มต้องเข้าใจตรงกันเกียวกับเป้ าหมายการทํางานกลุ่ม ต้องสามารถวัดได้
รวมถึงความก้าวหน้าและความพยายามในการปฏิบตั ิงาน
เพือให้ทราบว่าสมาชิกคนใดต้องการ
ความช่วยเหลือ การสนับสนุน การกระตุน้ เสริ มแรงเป็ นพิเศษ เพือให้สามารถปฏิบตั ิงานได้
ประสบความสําเร็ จ โดยทีทุกคนต้องเข้มแข็งและพัฒนาขึน
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3. การมีปฏิสัมพันธ์ทีดีและการสร้างสรรค์ต่อกันระหว่างบุคคลและระหว่างสมาชิกทุกคนใน
กลุ่ม เนืองจากนักเรี ยนต้องปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างจริ งจัง ทุกคนต้องสนับสนุนช่วยเหลือกัน เพือให้
ประสบผลสําเร็ จในเป้ าหมายเดียวกัน โดยแบ่งปันสื อวัสดุอุปกรณ์กนั
ช่วยเหลือสนับสนุน
กระตุน้ ชมเชยในความพยายามของกันและกัน
การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเป็ นระบบการให้การ
สนับสนุน ทังด้านวิชาการและด้านบุคคล จะเห็นได้วา่ กิจกรรมการเรี ยนรู้ร่วมกัน การช่วยเหลือ
การสนับสนุนพึงพาอาศัยกันจะปรากฏก็ต่อเมือนักเรี ยนช่วยเหลือกัน การยอมรับวิธีการแก้ปัญหา
วิธีปฏิบตั ิร่วมอภิปราย การระดมความรู้ทีได้เรี ยนมา มีการสอนหรื ออภิปรายเพือเสริ มความรู้และ
ความเข้าใจให้แก่เพือนด้วย หรื อเชือมโยงความรู้ใหม่กบั ความรู้เดิมเป็ นต้น
4. การสอนทักษะทางสังคม ทักษะในการช่วยเหลือพึงพาอาศัยกัน และทักษะการปฏิบตั ิงาน
กลุ่มเป็ นสิ งจําเป็ น การเรี ยนแบบร่ วมมือกันเป็ นกิจกรรมทีซับซ้อนละเอียดมากกว่าการเรี ยนแบบ
แข่งขัน หรื อเรี ยนด้วยตนเอง เพราะนักเรี ยนจะต้องเรี ยนทังสาระความรู้ดา้ นวิชาการ (Task work)
เช่นเดียวกับทักษะทางด้านสังคม การปฏิบตั ิงานร่ วมกันภายในกลุ่ม (Team work) ดังนันสมาชิกแต่
ละคนในกลุ่มจะต้องรู ้ เข้าใจ และมีความสามารถในการใช้ภาวะผูน้ าํ อย่างมีประสิ ทธิ ผล
การตัดสิ นใจ การสร้างความเชือถือ การสื อความหมาย การจัดการแก้ไขข้อขัดแย้งในกลุ่มและ
การจูงใจให้ปฏิบตั ิในเรื องต่างๆ ดังนันครู ผสู้ อนต้องสอนทักษะการทํางานเป็ นกลุ่ม ให้นกั เรี ยน
เข้าใจและปฏิบตั ิได้ถูกต้องเช่นเดียวกับการให้ความรู้และทักษะทางวิชาการต่างๆเพราะ การร่ วมมือ
กับความขัดแย้งมีความสัมพันธ์ซึงกันและกัน
5. กระบวนการกลุ่ม (Group processing) การปฏิบตั ิงานกลุ่ม หรื อกระบวนการกลุ่มเป็ น
องค์ประกอบทีสําคัญองค์ประกอบหนึงของการเรี ยนแบบร่ วมมือกัน กระบวนการจะปรากฏเมือ
สมาชิกกลุ่มร่ วมกันอภิปรายจนบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายกลุ่ม
โดยทีสมาชิกกลุ่มทุกคนมี
ความสัมพันธ์ทีดีต่อกัน ดังนันกลุ่มจะต้องอภิปรายให้สมาชิกทุกคนได้เข้าใจการปฏิบตั ิงานอย่างไร
ทีช่วยและไม่ช่วยให้งานกลุ่มประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายและช่วยตัดสิ นใจว่าพฤติกรรมใดใน
กลุ่มทีควรปฏิบตั ิต่อไป พฤติกรรมใดควรเปลียนแปลง กระบวนการเรี ยนรู้จะเกิดอย่างต่อเนือง
เป็ นผลจากการวิเคราะห์อย่างละเอียดว่า สมาชิกปฏิบตั ิงานร่ วมกันอย่างไรและประสิ ทธิ ภาพกลุ่ม
จะพัฒนายิงขึนอย่างไร
แนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันนีมีนกั การศึกษาต่างประเทศหลายท่านทีได้
ศึกษาทดลองรู ปแบบและวิธีการจัดการเรี ยนรู้ดงั กล่าวและเป็ นทีรู้จกั กันแพร่ หลาย ได้แก่ เทคนิค
STAD (Student Teams Achievements Division) หรื อ ทีเรี ยกว่าเทคนิคกลุ่มผลสัมฤทธิ ,เทคนิค
TGT (Teams Games Tournament)หรื อทีเรี ยกว่าเทคนิคทีมการแข่งขัน ,เทคนิค TAI (Team
Assisted Individualized Instruction)หรื อทีเรี ยกว่าเทคนิค กลุ่มช่วยรายบุคคล, เทคนิค CIRC
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(Cooperative Integrated Reading and Composition) เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw) ,เทคนิคNHT
(Numbered Heads Together) และเทคนิคการศึกษาแบบกลุ่ม GI (Group Investigation) เป็ นต้น
ซึงเทคนิควิธีการต่างๆเหล่านันต่างก็มีแนวคิด
หลักการพืนฐานในการปฏิบตั ิทีคล้ายคลึงกันจะ
แตกต่างกันทีกระบวนการ ขันตอนการดําเนินการ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายละเอียดปลีกย่อย
เท่านัน ทีสําคัญการนําวิธีการจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันไปใช้ ครู ตอ้ งศึกษาทําความเข้าใจ
เกียวกับหลักการ แนวคิด สาระสําคัญทีเกียวข้อง รวมทังเทคนิควิธีการดําเนินการ เพือให้ประสบ
ความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซึ งก็คือ การพัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน ทักษะทาง
สังคม การทํางานร่ วมกัน การยอมรับเพือนร่ วมงาน และลดการแข่งขันกันเป็ นรายบุคคลและการ
จัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันทีเหมาะสมสําหรับการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ วธิ ีหนึง คือ
การจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD ทังนีเพราะคณิ ตศาสตร์เป็ นวิชาทีมีเนือหา
ส่ วนใหญ่ต่อเนืองกัน ไม่สามารถแบ่งเป็ นหัวข้อย่อยๆให้นกั เรี ยนแยกกันไปศึกษาได้ และการที
นักเรี ยน เรี ยนบทเรี ยนเพียงลําพังเป็ นสิ งยากทีนักเรี ยนจะเข้าใจบทเรี ยนอย่างลึกซึง ในการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ นกั เรี ยนจําเป็ นอย่างยิงทีจะต้องเกิดความเข้าใจเรื องทีเรี ยนอย่างแท้จริ ง เพราะความรู้แต่
ละเรื องจะเป็ นพืนฐานในการเรี ยนเรื องต่อไป จึงจําเป็ นต้องคํานึงถึงผลการเรี ยนรู้รายบุคคลของ
นักเรี ยน เพือให้เกิดความคิดรวบยอดแล้วจึงมีการฝึ กทักษะ ซึงการให้นกั เรี ยนเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มและ
ฝึ กทักษะเป็ นกลุ่มจะทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู้อย่างกระตือรื อร้นได้แลกเปลียนความคิดเห็นกันมี
ความร่ วมมือและประยุกต์ใช้เนือหาทีเรี ยนมาแล้ว ซึ งสอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
ร่ วมมือกันเทคนิค STAD
วัชรา เล่าเรี ยนดี (2550:110) ได้กล่าวถึง เทคนิคSTAD ว่า เป็ นการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนโดยการจัดกลุ่มผูเ้ รี ยนทีมีสมาชิกกลุ่มละ 4-6 คนโดยคละความสามารถทางการเรี ยนและ
เพศ
โดยทีครู จะทําการสอนหรื อสอนเนื อหาสาระของบทเรี ยนแก่นกั เรี ยนทังชันก่อน
และ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มทํางานตามทีกําหนดตามวัตถุประสงค์ในแผนการสอน เมือสมาชิกกลุ่ม
ช่วยกันปฏิบตั ิ และทําแบฝึ กหัด หรื อทบทวนเนื อหาตามทีได้รับมอบหมายเสร็ จแล้ว ครู จะให้
นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบประมาณ 15-20 นาที คะแนนทีได้จาการทดสอบจะถูกแปลงเป็ น
คะแนนกลุ่มแต่ละกลุ่มซึงเรี ยกว่า “กลุ่มสัมฤทธิ” นันเอง วิธีสอนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ (STAD) เป็ นรู ปแบบการสอนแบบร่ วมมือกันที โรเบิร์ต อี สลาวิน และคณะ (Robert E.
Slavin , อ้างถึงใน ปราณี จงศรี 2545:66-70)ได้พฒั นาขึนเป็ นรู ปแบบทีง่ายทีสุ ดและใช้กนั แพร่ หลาย
ทีสุ ด เหมาะสําหรับครู ผสู ้ อนทีเลือกใช้รูปแบบการสอนแบบร่ วมมือกัน ซึ งประกอบด้วยขันตอน
การสอน 6 ขันตอนดังนี
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ขันที 1 การนําเข้าสู่ บทเรี ยน (Lesson Presentation)
ขันที 2 การนําเสนอบทเรี ยนต่อทังชัน (Class Presentation)
ขันที 3 การเรี ยนกลุ่มย่อย (Team Study)
ขันที 4 การทดสอบย่อย (Test)
ขันที 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเอง (Individual Improvement Scores)
ขันที 6 การยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็ จ (Team Recognition)
ขันตอนการสอนตามวิธีสอนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ทัง 6 ขัน
มีรายละเอียดดังนี
ขันที 1 การนําเข้าสู่ บทเรี ยน ประกอบด้วยการแจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้ แจ้งคะแนนฐาน
ของแต่ละบุคคล บอกเกณฑ์และรางวัลของกลุ่มทีประสบความสําเร็ จ และทบทวนความรู้เดิมที
เกียวข้องกับความรู ้ใหม่
ขันที 2 การนําเสนอบทเรี ยนต่อทังชัน ประกอบด้วยการสอนเนือหาใหม่ของบทเรี ยนต่อ
นักเรี ยนทังห้องเรี ยนโดยครู ผสู ้ อน ซึ งครู ผสู้ อนต้องใช้กิจกรรมการสอนทีเหมาะสมตามลักษณะของ
เนือหาบทเรี ยน โดยใช้การเรี ยนการสอนประกอบคําอธิบายของครู เพือให้ผเู้ รี ยนเข้าใจเนือหา
บทเรี ยนมากทีสุ ด
ขันที 3 การเรี ยนกลุ่มย่อย ซึ งแต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก 4 คน ซึ งสมาชิกกลุ่มจะมี
ความแตกต่างกันในเรื องระดับสติปัญญา ซึ งหน้าทีสําคัญของกลุ่มคือการเตรี ยมสมาชิกของกลุ่มให้
สามารถทําแบบทดสอบได้ดี กิจกรรมของกลุ่มจะอยูใ่ นรู ปการอภิปรายหรื อการแก้ปัญหาร่ วมกัน
การแก้ความเข้าใจผิดของเพือนในกลุ่ม กลุ่มจะต้องทําให้ดีทีสุ ดเพือช่วยสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม
กลุ่มจะต้องช่วยสอนเสริ มเพือให้เพือนในกลุ่มเข้าใจเนือหาทีเรี ยนมาทังหมดซึงการทํางานของกลุ่ม
เน้นความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม การนับถือตนเอง (Self - Esteem) และการยอมรับเพือนทีเรี ยน
อ่อน ซึงสิ งทีนักเรี ยนควรคํานึงถึงคือ นักเรี ยนต้องช่วยเหลือเพือนให้รู้เนือหาอย่างถ่องแท้ นักเรี ยน
ไม่สามารถศึกษาเนือหาจบคนเดียวโดยทีเพือนในกลุ่มไม่เข้าใจ ถ้าหากไม่เข้าใจควรปรึ กษาเพือนใน
กลุ่มก่อนปรึ กษาครู และในการปรึ กษากันในกลุ่มไม่ควรส่ งเสี ยงดังรบกวนกลุ่มอืน และให้แต่ละ
กลุ่มย่อยศึกษาหัวข้อทีเรี ยนจากใบงานหรื อแบบฝึ กหัดทีครู กาํ หนดประมาณ 2-3 ข้อ โดยสมาชิกใน
กลุ่มช่วยกันปฏิบตั ิตามใบงานและแบ่งหน้าทีการทํากิจกรรมดังนี
คนที 1 อ่านคําถาม ระบุขอ้ มูลทีโจทย์กาํ หนดให้ และสิ งทีต้องการหาคําตอบ
คนที 2 จัดหาข้อมูลและวางแผนดําเนินการแก้ปัญหา
คนที 3 ดําเนินการแก้ปัญหาและเขียนรายงานแสดงการดําเนินการแก้ปัญหาพร้อมทัง
อธิบายขันตอนให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจ
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คนที 4 ประเมินขันตอนทังหมดและตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบ
ขันที 4 การทดสอบย่อย หลังจากเรี ยนไปแล้ว นักเรี ยนต้องได้รับการทดสอบ โดยครู ทาํ การ
ทดสอบวัดความเข้าใจประมาณ 15-20 นาที และคะแนนทีได้จากการทดสอบจะถูกแปลงเป็ น
คะแนนของแต่ละกลุ่มทีเรี ยกว่า คะแนนกลุ่มสัมฤทธิ ซึ งในการทดสอบนักเรี ยนทุกคนจะทําข้อสอบ
ตามความสามารถของตนโดยไม่มีการช่วยเหลือซึ งกันและกัน
ขันที 5 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุ่ม ซึ งเป็ นคะแนนทีสอบได้กบั
คะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนทีได้จะเป็ นคะแนนความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน ซึงนักเรี ยนจะ
ทําได้หรื อไม่ขึนอยูก่ บั ความขยันทีเพิมขึนจากครังก่อนหรื อไม่ นักเรี ยนทุกคนมีโอกาสได้คะแนน
สู งสุ ดเพือช่วยกลุ่ม หรื ออาจจะไม่ได้เลยถ้าหากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน
ในการทดสอบแต่ละครังนักเรี ยนแต่ละคนจะได้คะแนนพัฒนา จากนันก็นาํ คะแนนของแต่
ละคนในกลุ่มมารวมกันแล้วคิดเป็ นคะแนนเฉลียของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดได้คะแนนเฉลียสู งถึงเกณฑ์ที
กําหนดครู จะให้รางวัล การทีกลุ่มประสบความสําเร็ จได้นนต้
ั องขึนยูก่ บั คะแนนของสมาชิกทุกคน
สลาวิน (Slavin) ได้ให้แนวปฏิบตั ิการคิดคะแนนพัฒนาไว้ดงั นี ให้นาํ คะแนนแบบทดสอบของแต่
ละคนไปเทียบกับคะแนนฐาน (Base Score) แล้วคิดเทียบเป็ นคะแนนพัฒนาตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
จากนันนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุ่มมารวมกันแล้วนํามาคิดเป็ นเครื องหมายแห่งความสําเร็ จ
การคิดคะแนนพืนฐานทําได้โดยการนําระดับผลการเรี ยนในวิชาเดียวกันของภาคเรี ยนทีผ่านมา หรื อ
คะแนนจากการทดสอบในหน่วยการเรี ยนทีผ่านมา แล้วนํามาเฉลียเป็ นคะแนนฐาน โดยในการสอบ
แต่ละครังจะต้องมีคะแนนเต็มเท่ากัน คือ 100 คะแนนเช่น ถ้าสมศักดิทําการทดสอบ 4 ครัง ได้
คะแนนดังนี 80,86,78 และ 92 คะแนนตามลําดับสมศักดิจะมีคะแนนฐาน 84 คะแนน แล้วนํา
คะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points) โดยมีเกณฑ์ดงั ตารางที 4
ตารางที 4 เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points)
คะแนนจากการทดสอบ
ตํากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน
ตํากว่าคะแนนฐาน 1-10 คะแนน
เท่ากับคะแนนฐานหรื อมากกว่า 1-10 คะแนน
สู งกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

ทีมา: Slavin 1995, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี , เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับครู มืออาชีพ
(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,2547),129.
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ในการทดสอบแต่ละครังนักเรี ยนทุกคนจะต้องรู้คะแนนฐานของตนเองก่อนแล้วคํานวณว่า
ตนเองจะต้องทําคะแนนอีกเท่าไรถึงจะได้คะแนนพัฒนาตามทีคาดหวังไว้ ซึงคะแนนพัฒนาของแต่
ละคนขึนอยูก่ บั ความพยายามทีจะทําคะแนนการทดสอบให้มากกว่าคะแนนพืนฐานเพือ
ผลประโยชน์ของตนเองและของกลุ่ม ถ้ากลุ่มใดได้คะแนนสู งหรื อถึงเกณฑ์ทีกําหนดก็จะได้รับ
รางวัล ซึงเป็ นเครื องหมายแห่งความสําเร็ จ
ขันที 6 การยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็ จ กลุ่มจะได้รับรางวัลเมือคะแนนถึงเกณฑ์ทีครู
กําหนดไว้ โดยกําหนดรางวัล ได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก และกลุ่มยอดเยียม โดยใช้เกณฑ์การคิด
คะแนนพัฒนาของกลุ่ม ดังตารางที 5
ตารางที 5 เกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้รับรางวัล
คะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่ม
0-15
16-25
26-30

ระดับการพัฒนา
กลุ่มเก่ง
กลุ่มเก่งมาก
กลุ่มยอดเยียม

ทีมา: Slavin 1995, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี , เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู้สาํ หรับครู มืออาชีพ
(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , 2547),130.
การหาคะแนนฐานของนักเรี ยน อาจได้จากผลการเรี ยนในภาคเรี ยนทีผ่านมาในช่วงนันๆ
หรื อจากคะแนนในกลุ่มวิชานันๆ ในปี การศึกษาทีผ่านมา แต่ถา้ เป็ นคะแนนตลอดปี การศึกษา ให้
นําคะแนนมาเฉลียก่อน เช่น คะแนนภาคเรี ยนที 1 ได้ 75 คะแนน ภาคเรี ยนที 2 ได้ 77 คะแนน
รวม 152 คะแนน คะแนนเฉลียคือ 152/2 = 76 คะแนน ซึงคะแนนฐานสามารถเปลียนแปลงได้
ทุกตัวทีมีการทดสอบยอด โดยการนําคะแนนสู งสุ ดเป็ นคะแนนฐานค่าต่อไป
รู ปแบบการสอนด้วยความร่ วมมือตามวิธีของ STAD จะมีการเปลียนกลุ่มหรื อการจัดกลุ่ม
ใหม่ เมือทําการสอนจบเนื อหาย่อยแล้ว เพือให้นกั เรี ยนได้ร่วมมือในการแก้ปัญหาต่างๆกับเพือนได้
ครบทังชัน สําหรับขันตอนการสอนแบบร่ วมมือตามวิธีสอนแบบร่ วมมือตามวิธีของ STAD
สามารถสรุ ปได้ดงั แผนภูมิที 2 ดังนี
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ขันนําเข้าสู่บทเรี ยน

ขันเสนอบทเรี ยนต่อทังชัน

ขันกิจกรรมกลุ่มย่อย

ขันทดสอบย่อย

ขันคิดคะแนนพัฒนา
รายบุคคลและของกลุ่ม
ขันการยกย่องกลุ่มที
ประสบความสําเร็ จ

ทบทวนความรู ้เดิม แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
โดยใช้รูปแบบการสอนอืนให้เหมาะสมกับเนือหาทีเสนอรวม
ทังเสนอตัวอย่างของจริ งและรู ปภาพเป็ นการร่ วมมือให้มี
ความรู ้และเข้าใจในรู ปแบบของกลุ่ม
นักเรี ยนศึกษาจากซองกิจกรรมทีครู เตรี ยมไว้ ครู กระตุน้ ให้
นักเรี ยนช่วยเหลือกันในการทํากิจกรรมกลุ่ม
เพือประเมินความเข้าใจในบทเรี ยน ทําแบบทดสอบเป็ น
รายบุคคล นักเรี ยนไม่สามารถช่วยเหลือกันได้
คือคะแนนทีได้จากผลต่างระหว่างคะแนนพืนฐานกับคะแนน
ทีทําข้อสอบได้
กลุ่มระดับเก่ง คะแนนก้าวหน้า 
กลุ่มระดับเก่งมาก คะแนนก้าวหน้า 
กลุ่มระดับยอดเยียม คะแนนก้าวหน้า 

แผนภูมิที 2 การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD
ข้ อแนะนําเพิมเติมสํ าหรับการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือกัน
1. ครู ควรให้มีแฟ้ มให้นกั เรี ยนบันทึกคะแนนของกลุ่มและคะแนนฐานของแต่ละครังและ
คะแนนสอบของตนเองแต่ละครังและมีส่วนในการคํานวณคะแนนพัฒนาผลของตนเองและของ
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
2. สําหรับกิจกรรมกลุ่มแบบร่ วมมือการเรี ยนรู้ครู ควรแจกใบงานหรื อใบความรู้และใบ
กิจกรรมเพียง 2 ชุดต่อ 1 กลุ่มเพือให้แต่ละคู่ได้ร่วมมือกันอย่างจริ งจัง
คาแกน (Kagan 1990,อ้างถึงใน วัสริ น ประเสริ ฐศรี 2544:46) ได้เสนอการจัดการจัด
กิจกรรมเรี ยนการสอนเพือให้นกั เรี ยนได้ร่วมมือในการทํากิจกรรมกลุ่ม
ซึงเป็ นการนําไปใช้ใน
ห้องเรี ยนทีเป็ นการนําไปใช้ในขันตอนใดขันตอนหนึงของกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมีการเรี ยน
แบบร่ วมมือกันในช่วงเวลาสันๆแต่ละคาบ เช่น การนําเข้าสู่ บทเรี ยน สอดแทรกในขันสอนหรื อ
ขันวัดผลประเมินผล โดยใช้ช่วงเวลาสันๆแต่ละคาบเช่นการนําสู่ บทเรี ยน สอดแทรกในขันสอน
หรื อขันวัดผลประเมินผล โดยใช้ช่วงเวลาสันๆประมาณ 5-10 นาทีจนถึง 1 คาบดังต่อไปนี
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1. เวียนเทียน (Roundrobin) เป็ นวิธีการทีครู ให้นกั เรี ยนทุกคนมีโอกาสเสนออะไรบางอย่าง
ในชันเรี ยนทีละคนทุกคนเช่นแสดงความคิดเห็น เล่านิทาน แนะนําตนเอง และอืนๆ วิธีนีมี
ประโยชน์ในการสร้างความเป็ นกันเอง ความรักหมู่ รักคณะ และสร้างทีม (teambuilding)
2. ถอยเข้ามุม (Corners) นักเรี ยนกลุ่มหนึงหรื อหลายกลุ่มก็ได้ถอยเข้าไปอยูใ่ นมุมห้อง ฟัง
และบันทึกการอภิปรายของนักเรี ยนทีอยูก่ ลางห้อง แล้วรายงานผลต่อชัน วิธีนีมีประโยชน์ในการให้
นักเรี ยนได้ฟังแนวความคิดอืนๆทีต่างไปจากของตน ใช้กบั การอภิปรายเกียวกับวิธีการแก้ปัญหา
ความคิดเกียวกับค่านิยมการตังสมมติฐาน และการสรุ ปความ ผลพลอยได้ก็คือ ทําให้นกั เรี ยนทราบ
และยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ ืนและรู้จกั เพือนร่ วมชันดีขึน (Class building)
3. เล่นเลียนแบบ (Match Mine) ให้นกั เรี ยนกลุ่มหนึงเรี ยงวัตถุ เช่น เรี ยงวัตถุบนกระดาน
หมากรุ ก หรื อแผ่นตารางทีคล้ายๆกัน แล้วบอกให้เพือนเรี ยงให้เหมือนกันโดยไม่ให้ดูให้ทาํ ตามคํา
บอกเท่านัน วิธีนีใช้ประโยชน์ในการฝึ กทักษะด้านการสื อสาร (Communication building) ฝึ กทักษะ
การใช้คาํ พูด และการเล่นบท เพราะนักเรี ยน ต้องเปลียนกันเป็ นผูบ้ อก
4. เรี ยกหมายเลข (Numbered Heads Together) ครู ให้หมายเลข นักเรี ยนทุกกลุ่ม เช่น
หมายเลข 1, 2, 3 และ 4 เป็ นต้น ครู ถามคําถาม ให้นกั เรี ยนปรึ กษากัน เพือให้แน่ใจว่าทุกคนในชัน
รู ้คาํ ตอบ แล้วครู บอกให้หมายเลขทีต้องการในกลุ่มทีต้องการตอบ วิธีนีใช้ในการทบทวนความรู้
ความเข้าใจในบทเรี ยน และทบทวนก่อนสอบจะทําให้นกั เรี ยนจดจําได้แม่นยํายิงขึน (Mastery)
5. บัตรคําช่วยจํา (Color-coded Co-op Cards) เป็ นวิธีการทีฝึ กให้นกั เรี ยนจดจําข้อมูล เช่นใน
วิชาคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ให้แม่นยํายิงขึนโดยให้นกั เรี ยนเล่นเกมส์โดยใช้บตั รคําถาม
บัตรคําตอบทีแต่ละกลุ่มไปเตรี ยมมาก่อน ครู อาจจะเป็ นผูถ้ ามเอง หรื อให้กลุ่มทีเตรี ยมมาเป็ นผูถ้ าม
และมีการให้คะแนนเฉลียทีตอบถูกต้องตามเฉลย แต่ตอ้ งให้โอกาสกลุ่มปรึ กษาและช่วยเหลือกันใน
การตอบ เมือตอบถูกก็มีการปรบมือชมเชย ประโยชน์ได้ก็คือ จดจําได้มาก เกิดกําลังใจและส่ งเสริ ม
การช่วยเหลือกัน
6. ตรวจกันเอง (Pairs Check) นักเรี ยนแต่ละกลุ่มมักเป็ น 4 คนจับคู่เป็ น 2 คู่ แต่ละคู่ให้คนหนึง
ทําแบบฝึ กหัดอีกคนช่วย เมือทําได้ 2 ข้อแล้ว เปรี ยบเทียบคําตอบกับอีกคู่หนึงในกลุ่มเดียวกัน แล้ว
เปลียนคนทําต่อไปใหม่จนจบแบบฝึ กหัด มีประโยชน์ในการฝึ กทักษะการช่วยเหลือกัน การตรวจ
งานกันเองและเป็ นการให้กาํ ลังใจในการทํางานด้วย
7. สัมภาษณ์ 3 ขัน (Three Step Interview) นักเรี ยนในกลุ่มจับคู่กนั 2 คู่แต่ละคนถามเพือน
เกียวกับเรื องทีกําลังเรี ยน เช่น ความคิดเกียวกับบทกลอน เรื องทีอ่าน หรื อการสรุ ปบทความเป็ นขัน
ที 1 แล้วเปลียนคนตอบมาเป็ นคนถาม เป็ นขันที 2 หลังจากนันก็ผลัดกันเล่าให้กลุ่มฟังว่าเพือนพูด
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อะไรบ้างเป็ นขันที 3 วิธีนีส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม การฟัง และการแสดงความคิดเห็นตลอดทังการ
พัฒนาความคิดรวบยอดด้วย
8. คิดอภิปรายคู่ (Think-Pair Share) ให้นกั เรี ยนจับคู่กนั ภายในกลุ่ม ต่างคนต่างคิดเกียวกับ
หัวข้อหรื อคําถามของครู อภิปรายกับคู่ของตนแล้วรายงานต่อชันเรี ยน วิธีนีใช้บทเรี ยนทีต้องการ
สรุ ปความ ตังสมมติฐาน อนุ มาน อุปมาน และการประยุกต์ ผลทางสังคมก็คือ การมีส่วนร่ วมและ
การพัฒนาความคิดรวบยอด (concept development)
9. เครื อข่ายความคิด (Team Word-Webbing) แต่ละกลุ่มเขียนแนวความคิดหลักและ
องค์ประกอบย่อยของความคิดหลัก
พร้อมกับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับ
องค์ประกอบบนแผ่นกระดาษเป็ นลักษณะของแผนภูมิความรู้ วิธีนีใช้ในการวิเคราะห์ความคิดหรื อ
ผลออกไปสู่ องค์ประกอบย่อยหรื อเหตุ
ทําให้เกิดความเข้าใจความเกียวพันอันซับซ้อนระหว่าง
ความคิดและองค์ประกอบต่าง
หรื อระหว่างผลกับเหตุหลายประการแล้วเสนอต่อชันหรื อส่ งครู
ในทางสังคมแล้วทําให้นกั เรี ยนรู ้จกั บทบาททีตัวตนจะเล่นมากขึน
วิธีนีช่วยให้การพัฒนา
แนวความคิดเช่นเดียวกับวิธีที 7-8
10. รอบโต๊ะ (Roundtable) ครู ถามคําถามให้คนที 1 ตอบคําถามข้อที 1 คนที 2 ตอบข้อที 2 คน
ที 3 ตอบข้อที 3 และคนที 4 ตอบข้อที 4 ลงบนกระดาษและให้มีการปรึ กษากันได้ หลังจากนันจึงมี
การตรวจจากการเฉลยของครู วิธีนีเหมาะทีจะใช้กบั การประเมินความรู้เก่า ทบทวนความจํา ถ้าเป็ น
งานก็ให้เด็กทํากันคนละส่ วน ประโยชน์ทางสังคมก็คือ ทุกคนมีโอกาสทําและเป็ นการสร้างทีมงาน
11. วงกลมซ้อน (Inside-Outside Circle) ให้นกั เรี ยนนังหรื อยืนเป็ นรู ปวงกลม 2 วงจํานวน
เท่ากัน วงในหันหน้าออก วงนอกหันหน้าเข้าคนอยูต่ รงกันจับคู่กนั เมือครู ถามคําถามทัง 2 คน
ปรึ กษากันแล้วตอบคําถาม คําถามต่อไปครู ให้ขยับทีเปลียนคู่กนั ทําอย่างนี ต่อไป วิธีนีใช้กบั บทเรี ยน
ทีต้องการตรวจสอบความเข้าใจ ทบทวนความรู้เก่า ทําให้นกั เรี ยนมีโอกาสพบและปรึ กษาเพือน
แทบทุกคน
12. เพือนร่ วมงาน (Partners) นักเรี ยนในกลุ่มจับคู่กนั ไปปรึ กษากับอีกคู่ในกลุ่มอืนแล้วนํา
ความรู ้ทีได้มาปรึ กษากับอีกคู่ในกลุ่มเดิมของตน วิธีนีเหมาะสมกับการสอนบทเรี ยนใหม่ การพัฒนา
แนวความคิด และเพิมความจําและนักเรี ยนมีโอกาสฝึ กทักษะการสื อสารและการนําเสนอข้อมูลด้วย
13. สะสมความรู้ (Jigsaw) นักเรี ยนในกลุ่มไปทํางานในปัญหาใดปัญหาหนึงกับกลุ่มอืนๆไม่ซาํ
กันเมืองานเสร็ จกลับมาเข้ากลุ่มเดิม แล้วสอนเพือนในสิ งทีตนได้รู้มาทําให้ทงกลุ
ั ่มได้รับความรู้
เพิมเติมโดยเท่าเทียมกัน วิธีนีใช้กบั การเรี ยนความรู้ใหม่ และการทบทวนความรู้เก่าเป็ นวิธีการที
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพึงพาอาศัยซึ งกันและกันในฐานะเท่าเทียมกัน
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14. ร่ วมมือร่ วมกลุ่ม (Co-op-Co-op) นักเรี ยนแต่ละกลุ่มทําผลงาน ซึงผลงานนันแต่ละคนส่ วน
ในการทําอย่างชัดแจ้ง แจ้งทังกลุ่มนําเสนอต่อชัน บรรยายในส่ วนทีตนได้กระทํา วิธีนีเหมาะกับ
บทเรี ยนทีมีความซับซ้อน ต้องใช้ขอ้ มูลจากหลายแหล่งวิธีนีใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินผล
ประยุกต์และสังเคราะห์ ประโยชน์ทางสังคม ก็คือสร้างความตกลงกันในการทํางาน ลดความ
ขัดแย้งได้ และพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงาน
กล่าวได้วา่ วิธีสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD เป็ นวิธีการสอนทีให้นกั เรี ยนเรี ยนเป็ นกลุ่ม
เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทุกคนประสบความสําเร็ จในการเรี ยนมีปฏิสัมพันธ์กนั ในกลุ่มทําให้นกั เรี ยน
ช่วยเหลือกันในขณะเรี ยน ซักถามปัญหากันอย่างอิสระ คนเก่งสามารถอธิบายให้เพือนในกลุ่มได้
เข้าใจแนวคิดและมโนมติได้กระจ่างชัดขึน ความพยายามของนักเรี ยนแต่ละคนในการหาคําตอบ
จากปั ญหาเดียวกัน จะทําให้เกิดความก้าวหน้าทีละน้อยและเป็ นประสบการณ์ทีมีค่า ดังนันการ
เรี ยนแบบร่ วมมือกันนันมีความหมายมากกว่าแค่การเอานักเรี ยนมาร่ วมกันทํางานเป็ นกลุ่มย่อย
เท่านัน แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันเพือกลุ่มและส่ วนรวมโดยการช่วยเหลือซึงกันและกัน เห็นคุณค่า
ของความแตกต่างระหว่างบุคคล ยอมรับความสามารถของตนเองและของผูอ้ ืน นอกจากนียังช่วย
ให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะนิสัยทีดี เช่น ความสามัคคี มีนาใจ
ํ มีระเบียบวินยั ดังนันผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า
การจัดการเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือกัน เทคนิค STAD จะทําให้ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนดีขึน และ
มีเจตคติทีดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
การละเล่นพืนบ้ านไทย
ความหมายของการละเล่น
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ( 2525:721) ได้ให้ความหมายของคําว่า “เล่น” ไว้วา่
หมายถึง ทําเพือสนุกหรื อผ่อนอารมณ์ สาละวนหรื อหมกหมุ่นอยูก่ บั สิ งใดๆด้วยความเพลิดเพลิน
เป็ นเฉพาะ
สารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย เล่ม 13 (2532 : 166) กล่าวถึงความหมายของการ
เล่นไว้วา่ หมายถึง การกระทําเพือสนุกหรื อผ่อนอารมณ์ ซึงตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า play หรื อ
game ซึงมีความหมายต่างกัน คําว่า play มีผใู้ ห้ความหมายว่า เล่นสนุก เป็ นการเล่นคนเดียวก็ได้
หลายคนก็ได้ เล่นโดยสมัครใจไม่มีใครบังคับ คําว่า game มีผใู้ ห้ความหมายไว้มากมาย สรุ ปได้วา่
เป็ นการเล่นทีมีกฎเกณฑ์บงั คับ ผูเ้ ล่นต้องเล่นตามกฎเกณฑ์นนั การเล่นของไทย มีความหมายกว้าง
กว่า เพราะมีลกั ษณะร่ วมอยูใ่ นความหมายของทังสองคํา กอร์ดอนและโบรว์นี (Gordon and
Browne,1995 (อ้างถึงใน ณัฐพร ไชยเดช ) กล่าวว่า การเล่น เป็ นหัวใจของการเรี ยนรู้ เด็กจะแสดง
ความหมายต่างๆผ่านการเล่น ครู จึงสามารถวางแผนใช้การเล่นของเด็กเป็ นการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยการ
เปลียนแปลงความสนุกสนานทีเกิดขึนให้กลายเป็ นประสบการณ์ในการเรี ยนรู้
สอดคล้องกับ
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เยาวพา เดชะคุปต์ (อ้างถึงใน ณัฐพร ไชยเดช 2542:20 จาก ) ทีกล่าวว่า ขณะทีเด็กเล่นจะเกิดการ
เรี ยนรู ้ไปพร้อมๆกันด้วย
เด็กจะเรี ยนรู้ได้ดีโดยผ่านประสบการณ์ตรงทีเป็ นรู ปธรรม โดยใช้
ประสาทสัมผัสทัง 5 และมีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆไปพร้อมๆกันด้วย
สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(2541:7) กล่าวถึง การเล่น ว่าเป็ นกิจกรรมทีสําคัญในชีวติ
เด็กทุกคน เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต ได้มีโอกาสทดลอง สร้างสรรค์ คิด
แก้ปัญหาและค้นพบด้วยตนเอง การเล่นมีอิทธิพลและมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเด็ก ช่วยพัฒนา
ทังด้านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และรุ่ งนภา สุ ขกมล(2548:3)ได้ให้
ความหมายในทํานองเดียวกันว่า
การเล่นมิใช่เพียงการทํากิจกรรมเพือความสนุกหรื อผ่อนคลาย
อารมณ์เท่านัน
ทว่าการเล่นยังเป็ นกระบวนการเสริ มสร้างพัฒนาการด้านต่างๆให้แก่ผเู้ รี ยนด้วย
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สรุ ปได้วา่ การเล่น หมายถึงกิจกรรมหรื อประสบการณ์ทุก
ชนิดทีเกิดขึนด้วยความสมัครใจ ให้ความสนุกสนาน เป็ นประสบการณ์การเรี ยนรู้ ช่วยให้เด็กได้
พัฒนาทักษะและส่ งเสริ มพัฒนาการทังด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา
การละเล่น เป็ นคําทีเกิดขึนใหม่ผเู้ ชียวชาญทางภาษาไทย บางท่านกล่าวว่า เป็ นการปรับ
เสี ยงคําว่า การเล่น ให้ออกเสี ยงง่ายขึน ผูเ้ ชียวชาญกรมศิลปากร ให้ความหมายกว้างออกไปถึง การ
เล่นเพือผ่อนคลายอารมณ์ให้เกิดความรื นเริ งบันเทิงใจหลังจากประกอบกิจประจําวัน และการเล่น
ในเทศกาลท้องถินหรื อในงานมงคลบ้าง อวมงคลบ้าง เช่นเพลงพืนเมือง ละคร ลิเก ลําตัด หุ่น
หนังใหญ่ ฯลฯ สอดคล้องกับเรณู โกศินานนท์ ( อ้างถึงในวัชรี พร ลีลานันทกิจ จาก
http://www.banramthai.com/ ) ทีกล่าวถึงการละเล่นว่า หมายถึง การเล่นดนตรี การเล่นเพลง
การเล่นรํา การเล่นทีต้องร่ วมกันตังแต่ 2 คนขึนไป เรี ยกว่า มหรสพหรื อศิลปะการแสดง
สาโรจน์ มีวงษ์สม (2542: 9)ให้ความหมายของการละเล่นของเด็กว่า หมายถึง การกระทํา
ของเด็กทีทําไปเพือความสนุ กสนาน หรื อผ่อนคลายอารมณ์ให้เพลิดเพลินและพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคําว่า
“การละเล่น”
ไว้วา่ หมายถึง
การละเล่นมหรสพต่างๆ การแสดงต่างๆ เพือความสุ นกสนานรื นเริ ง
เพียเจต์ (Jeam Piaget อ้างถึงในวิราภรณ์ ปนาทกุล 2531: 12) นักจิตวิทยาชาวสวิส ซึงได้
ศึกษาเกียวกับเด็กมาเป็ นเวลา 50 ปี ได้กล่าวถึง การละเล่นของเด็กว่า เป็ นการแสดงออกของการคิด
ทางด้านการเลียนแบบและด้านจินตนาการ โดยแบ่งออกเป็ น 3 พวกใหญ่ๆคือ
1. เกมฝึ กหัด (Practice games)
2. เกมทีมีสัญลักษณ์ (Symbolic games)
3. เกมทีมีกฎ กติกา (Games with rules)
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Practice games เป็ นการเล่นทีทําให้กิจกรรมการเลียนแบบเจริ ญขึน เช่น การกระโดด การ
เรี ยงรู ปภาพหรื อคํา เป็ นต้น การเล่นเหล่านีนําไปสู่ การเจริ ญทางด้านกลไกความเคลือนไหวอวัยวะ
ต่างๆจากนันเด็กจะก้าวไปสู่ การเล่นชนิด Symbolic games เช่น การสร้างบ้าน ปราสาททราย เป็ น
ต้น ส่ วน Games with rules คือเกมทีมีการตังกฎเกณฑ์ และสร้างรู ปแบบในการเล่น เช่น หมากเก็บ
จ้องเต เป็ นต้น
ผอบ โปษะกฤษณะ (2522: 4, อ้างถึงในวิราภรณ์ ปนาทกุล 2531: 12 ) ได้ให้ความหมาย
ของ “การละเล่นของเด็กไทย” ไว้วา่ “เป็ นการละเล่นต่างๆของเด็กทีนิยมเล่นกันในชีวติ ประจําวัน
โดยสื บทอดมาจากคนรุ่ นก่อน ซึ งบางประเภทมีบทร้องและบทรําประกอบ ส่ วนกฎเกณฑ์ต่างๆมักมี
การกําหนดขึนมาเองตามข้อตกลงของกลุ่มผูเ้ ล่นในแต่ละท้องถิน บางครังก็เล่นเพือความสนุกสนาน
รื นเริ ง แต่บางครังก็เล่นเพือการแข่งขัน” สารานุกรมสําหรับเยาวชนไทย เล่ม 13,2532: 166
ได้กล่าวถึง การละเล่นของไทยว่า หมายถึง การเล่นดังเดิมของเด็กและผูใ้ หญ่เพือความบันเทิงใจทัง
ทีเป็ นการเล่นทีมีกติกาหรื อไม่มีกติกา ไม่มีบทร้องประกอบหรื อมีบทร้องประกอบ ให้จงั หวะ บางที
ก็มีท่าเต้น ท่ารําประกอบเพือให้งดงามและสนุกสนานยิงขึน ทังผูเ้ ล่นและผูช้ มมีส่วนร่ วมสนุก และ
อาริ สา จะรา (2550:7) กล่าวว่า การละเล่นพืนบ้าน หมายถึงกิจกรรมการเล่นอย่างหนึงในแต่ละ
ท้องถิน ซึ งมีการเล่นทีเรี ยบง่าย ไม่สลับซับซ้อนตามวิถีชีวติ ของคนในสังคมหรื อท้องถินนันๆ โดย
ได้รับการสื บทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษจากคนรุ่ นหนึงมาสู่ คนอีกรุ่ นหนึง และยังคงมีการเล่นมา
จนถึงทุกวันนี และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2525:589) ให้ความหมายคําว่า “พืนบ้าน”
ว่า หมายถึง เฉพาะถิน, มักใช้คู่กบั พืนเมืองเป็ นพืนบ้านพืนเมือง ส่ วนพืนเมืองหมายถึงเฉพาะเมือง
เฉพาะท้องที เช่น ของพืนเมือง คนพืนเมือง
จากการศึกษาความหมายของ “การละเล่น” ดังกล่าว สรุ ปได้วา่ การละเล่นของเด็กไทยคือ
การเล่นของเด็กทีมีลกั ษณะการเล่นเพือความสนุกสนานและผ่อนคลายอารมณ์
มีทงไม่
ั เน้นการ
แข่งขัน เช่น การเล่นขายของ จําจี งูกินหาง ตบแผละ มีการแข่งขัน มีกฎเกณฑ์กติกาเช่น อีตกั เตย
และรวมทังการเล่นทีมีกฎกติกาทียืดหยุน่ ได้ และเป็ นการเล่นทีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
สู่ ลูกหลานเป็ นไปตามสภาพของสังคมในแต่ละท้องถินและในงานวิจยั ครังนีผูว้ ิจยั เลือกใช้คาํ ว่า
การละเล่น เพราะ การละเล่นทีเลือกมาใช้ในงานวิจยั ครังนีเป็ นเป็ นการละเล่นพืนบ้าน ทีได้รับการ
สื บทอดกันมาของท้องถินภาคกลางทียังมีการเล่นแบบดังเดิมอยู่
ประวัติความเป็ นมาของการละเล่ นของไทย
การละเล่นของเด็กไทยนันมีประวัติความเป็ นมาตังแต่สมัยดึกดําบรรพ์ก่อนประวัติศาสตร์
แล้ว กล่าวคือ เมือมนุษย์รู้จกั เอาดินมาปั นเป็ นภาชนะ สิ งของเครื องใช้ในครังแรกแล้วจึงพัฒนามา
เป็ นลําดับ เด็กๆเห็นผูใ้ หญ่ทาํ ก็เลียนแบบนําดินมาปั นเล่นบ้าง
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ในศิลาจารึ กของพ่อขุนรามคําแหง(พระยาอนุมานราชธน 2510:33, อ้างถึงใน ทัศนีย ์
จิตพิทกั ษ์กุล 2547:23-25) กล่าวถึงคนในสมัยสุ โขทัยว่า อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข อยากเล่นก็เล่น ดังทีกล่าวไว้
ว่า “ใครจักเล่น เล่น ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลือน เลือน” แต่ไม่มีรายละเอียดกล่าวไว้วา่ คนสมัย
นันมีการละเล่นอะไรบ้าง ในสมัยอยุธยาได้กล่าวถึงการละเล่นบางอย่างไว้ในบทละคนครังกรุ งเก่า
เรื องนางมโนห์รา ซึ งเรื องนีกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า แต่งก่อนสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ การละเล่นทีปรากฏในบทละครเรื องนี คือลิงชิงหลักและการเล่นปลาลงอวน
ดังบททีว่า “เมือนัน โฉมนวลพระพีศรี จุลา บอกเจ้าโฉมตรู มโนห์รา มาเรามาเล่นกันให้สนุกจริ งจริ ง
มาเราจะวิงลิงชิงเสา ข้างโน้นนะเจ้าเป็ นแดนพี ข้างนีเป็ นแดนเจ้านี เล่นลิงชิงเสาเหมือนกัน ถ้าใคร
วิงเร็ วไปข้างหน้า ถ้าใครวิงช้าไปข้างหลังนัน เอาบัวเป็ นเสาเข้าชิงกัน ขยิกไล่ผายผันกันไปมา...
วรรณคดีในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ก็ปรากฏชือการละเล่นหลายอย่าง เช่น ตะกร้อ จ้องเต ขีม้าส่ งเมือง
เป็ นต้น ดังทีกล่าวไว้ในอิเหนา
“บ้างตังวงเตะตะกร้อเล่น
เพลาเย็นแดดร่ มลมสงัด
ปะเตะโต้คู่กนั สันทัด
บ้างถนัดเข้าเตะเป็ นน่าดู
ทีหนุ่มหนุ่มคะนองเล่นตองเต
สรวลเสเฮฮาขึนขีคู่
บ้างรําอย่างชวามลายู
เป็ นเหล่าเหล่าเล่นอยูบ่ นคิรี...”
ในเรื องขุนช้างขุนแผน ก็กล่าวถึงการละเล่นบางอย่างไว้ เช่น ไม้หึง
“เมือกลางวันยังเห็นเล่นไม้หึง
กับอ้ายอึงอีดูกลูกอีปิ
ว่าแล้วซิ อย่าให้ลงไปดิน”
แล้วว่าเจ้าเล่าก็ช่างนังมึนมิ
พระยาอนุมานราชธน (อ้างถึงในสาโรจน์ มีวงษ์สม 2542:19) ได้กล่าวถึง การเล่นของ
เด็กไทยสมัยท่านไว้ใน “ฟื นความหลัง” ว่า“การละเล่นของเด็กยุคนีไม่ใช่มีปืน มีรถยนต์เล็กๆอย่างที
เด็กเล่นกันเกร่ ออยูใ่ นเวลานี ลูกหนังสําหรับเล่น แม้วา่ มีแล้วราคาก็แพง และยังไม่แพร่ หลาย ตุก๊ ตาที
มีดืน คือ ตุก๊ ตาล้มลุก และตุก๊ ตาพราหมณ์ นังท้าวแขน สําหรับเด็กผูห้ ญิงเล่น ตุก๊ ตาเหล่านีเด็กๆ
ชาวบ้านไม่มีเล่น เพราะต้องซือ จะมีแต่ผใู้ หญ่ทาํ ให้หรื อไม่ก็เด็กทํากันเองตามแบบอย่างทีสื บต่อจํา
มาตังแต่ไหนก็ไม่ทราบ เช่น ม้าก้านกล้วย ตะกร้อสานด้วยทางมะพร้าวสําหรับโยนเตะเล่น หรื อ
ตุก๊ ตาวัวควาย ปั นด้วยดินเหนียว ของเด็กเล่นทีสมัยนันนิยมเล่นกันคือ “กลองหม้อตาล” ในสมัย
นันขายนําตาล เมือใช้หมดแล้วเด็กๆก็นาํ มาทําเป็ นกลอง มีวธิ ีทาํ คือ ใช้ผา้ ขีริ วหุม้ ปากหม้อเอาเชือก
ผูกรัดคอหม้อให้แน่นแล้วเอาดินเหนียวเหลวๆละเลงทาให้ทวั
หาไม้เล็กๆมาตีผา้ ทีขึงข้างๆหม้อ
โดยรอบ เพือขันเร่ งผ้าให้ตึงก็เป็ นอันเสร็ จ ตีได้ มีเสี ยงดัง กลองหม้อตาลของใครมีตีดงั กว่ากันเป็ น
เก่ง ถ้าตีกระหนําจนผ้าหุ ม้ ขาดก็ทาํ ใหม่ เด็กผูห้ ญิงส่ วนใหญ่ชอบเล่น “หม้อข้าวหม้อแกง” หรื อเล่น

62
ขายของหุ งต้มแกงไปตามเรื อง เอาเปลือกส้มโอ เปลือกมังคุด หรื อใบก้นบิด ผสมด้วยปูนแดง
เล็กน้อยคันเอานําข้นๆ รองภาชนะอะไรไว้ในไม่ชา้ จะแข็งตัวเอามาทําเป็ นวุน้ ”
การเล่นของเด็กไทยในปัจจุบนั เด็กผูห้ ญิงเล่นตุก๊ ตากระดาษ ชุดขายของเป็ นพลาสติก
เลียนแบบของจริ ง วิดีโอเกม เด็กผูช้ ายก็เล่นปื น จรวด เกมกด และเครื องเล่นต่างๆซึงมีขายมากมาย
และมีการละเล่นหลายชนิดทีนิยมเล่นทังในเด็กชายและเด็กหญิง นอกจากนันยังเล่นตามฐานะ
และเศรษฐกิจของครอบครัว ดังนันการเล่นของเด็กไทยสมัยก่อนจึงค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยๆ
จนเกือบจะสู ญหายไปหมดแล้ว เช่น กาฟักไข่ เขย่งเก็งกอย ตังเต ตีจับ ขีม้าส่ งเมือง เตย งูกินหาง
ช่วงชัย ซ่อนหา มอญซ่อนผ้า ไอ้โม่ง รี รีขา้ วสาร ฯลฯ
การละเล่นพืนบ้ านภาคกลาง
การละเล่นของเด็กภาคกลาง มีการละเล่นหลายอย่างทีเหมือนกับการละเล่นภาคอืนๆ เช่น
การเล่นปื นก้านกล้วย เตย ลิงชิงหลัก กาฟักไข่ ลูกข่าง มอญซ่อนผ้า เป็ นต้น วิธีการเล่นอาจ
แตกต่างกันเล็กน้อย หรื ออาจเหมือนกันแต่เรี ยกชือต่างกันไปตามภาษาท้องถิน ได้มีการรวบรวม
โดยผูร้ ู ้ไว้มากมายดังนี
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ฉบับเสริ มการเรี ยนรู้เล่ม 4 (2549:84-85) ได้กล่าวถึง
การละเล่นของเด็กไทยภาคกลาง เช่น จําจี อีตกั ตีไก่ ขีตู่กลางนา หมากเก็บ แมงมุมขยุม้ หลังคา ตังเต
หรื อต้องเตหรื อจ้องเต แต่งผมลูกตาล ขีม้าส่ งเมือง ขีม้าก้านกล้วย ลิงชิงเสาหรื อลิงชิงหลัก เสื อข้าม
ห้วย อีกาฟักไข่ อ้ายเข้อา้ ยโขง งูกินหาง รี รีขา้ วสาร มอญซ่อนผ้า ตีจับ ช่วงชิง ไล่จบั ลูกข่าง โพงพาง
ปลาหมอเข้าคอก วิงเปี ยว ชักเย่อ สะบ้า กระรอกกระแต ซ่อนหา แย้ลงรู ทอยกอง ล้อต๊อก ไม้หึง
สุ ภคั ดิ อนุกลู (2545) ได้รวบรวมการละเล่นพืนบ้านภาคกลาง ภาคตะวันตกไว้ ดังนี
ก่อพระเจดียท์ ราย ขว้างข้าวเม่า ขีม้าก้านกล้วย ขีม้าส่ งเมือง ขีตู่กลางนา เข้าผีกะลา งูกินหาง
ชักเย่อ ชักส้าว ดนตรี ชะงัก ดีดลูกหิน เดินกะลา ขาโถกเถก เดินกระสอบ เดือนอะไร แตงกวา
สัง ตีโป่ ง ตีไก่ ตีจับ ตีโป่ ง ตบแผละ เตย เป่ ากบ ปลาลงอวน ผีกระด้ง ผีพุง่ ใต้ ผีลิงลม ผีสุ่ม
ทายท่าทาง โพงพาง หมากเก็บ หมากหลุม มวยปิ ดตา มวยทะเล มอญซ่อนผ้า ไม้หึง แย้ลงรู
สาโรจน์ มีวงษ์สม(2542:67-87)ได้รวบรวมการละเล่นพืนบ้านภาคกลาง ไว้ในหนังสื อ”
การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย 4 ภาค” ดังนี
1 การละเล่นกลางแจ้งประเภทมีบทร้อง ได้แก่ โพงพาง อ้ายเข้อา้ ยโขง มอญซ่อนผ้า
ซ่อนหา รี รีขา้ วสาร
2 การละเล่นกลางแจ้งประเภทไม่มีคาํ โต้ตอบ ได้แก่ งูกินหาง แม่นาคพระโขนง
3 การละเล่นกลางแจ้งประเภทไม่มีบทร้องประกอบ ได้แก่ เตย ขีม้าส่ งเมือง ตีลูกล้อ
4 การละเล่นกลางแจ้งหรื อในร่ มประเภทไม่มีบทร้อง ได้แก่ ขายแตงโม เก้าอีดนตรี
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5 การละเล่นในร่ มประเภททีมีบทร้องประกอบ ได้แก่ ขีตู่กลางนา ซักซ้าว แมงมุม
จับปูดาํ ขยําปูนา จําจี
6 การละเล่นในร่ มแบบไม่ทีมีบทร้องประกอบ ได้แก่ ดีดเม็ดมะขามลงหลุม จูงนางเข้า
ห้อง ปริ ศนาคําทาย
ความสํ าคัญของการเล่นกับการเรียนการสอน
การเล่นนันเป็ นเรื องทีสําคัญสําหรับเด็กมาก ทังนีเพราะ การเล่นเป็ นวิธีการทีเด็กจะ
ตอบสนองต่อความสนใจใครรู ้ของตนเอง และสร้างประสบการณ์ในด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ให้กบั ตนเอง ในขณะทีเด็กกําลังเล่นนันก็จะแสดงพฤติกรรมต่างๆ ซึ งเป็ น
ความสามารถส่ วนรวมทีมีอยูใ่ นตัวออกมา เช่น ความสามารถในการใช้ร่างกาย ภาษา การแสดงออก
ทางอารมณ์ และความสัมพันธ์กบั ผูอ้ ืน แต่ผใู้ หญ่บางคนคิดว่า การเล่นของเด็กเป็ นสิ งทีเด็กทําไป
เพราะไม่รู้จะทําอะไร ซึ งแท้ทีจริ งแล้วการเล่น ก็คือ การทํางานในชีวติ เด็ก และเป็ นกิจกรรมทีเด็ก
ทุกคนจะต้องทํา
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทีสําคัญๆเช่นเพียเจท์(Piaget) ได้ให้ความเห็นเกียวกับการเล่น
ของเด็กไว้วา่ การเล่นเป็ นสิ งทีสําคัญในการพัฒนาทางด้านสติปัญญาให้แก่เด็ก และการเล่นจะ
พัฒนาไปตามลําดับขันของพัฒนาการทางสติปัญญา ตังแต่วยั ทารกจนถึงวัยเด็กตอนปลาย ชัททัน –
สมิทธิ (Sutton – Smith ) มีความเห็นว่า พฤติกรรมการเล่นของเด็กนันเป็ นพฤติกรรมทีมีความ
ซับซ้อน และมีความต่อเนืองของการใช้ทกั ษะทางกาย และทางความคิดซึงจะเปลียนไปตาม
พัฒนาการของเด็ก การเล่นจึงเป็ นเครื องชีวุฒิภาวะทาง ร่ างกาย สมอง บุคลิกภาพ และสังคมของเด็ก
ได้ และสคาร์ฟ (Scarfe) ให้แนวความคิดว่า การเล่นของเด็ก คือ วิธีการค้นพบโลกใหม่เป็ นการ
ทดลองให้เด็กสร้างความสัมพันธ์ของตนเองกับโลกโดยรอบ การเล่นทําให้เด็กเรี ยนรู้วธิ ี เรี ยน ช่วย
ให้เด็กปรับตัวกับโลก กับชีวิตการงานและฝึ กทักษะทีจําเป็ นของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิงการเล่นทํา
ให้เด็กมีความมันใจและค้นพบตัวเองทีละน้อย
ประโยชน์ ในการละเล่นของเด็ก
วิราภรณ์ ปนาทกุล(2531:17-18) ได้กล่าวถึงประโยชน์ในการละเล่นของเด็กสรุ ปได้ดงั นี
1. การละเล่นช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้านต่างๆ เช่น ส่ งเสริ มพัฒนาการทางกาย ในด้าน
การฝึ กฝนการใช้กล้ามเนื อส่ วนต่างๆให้เจริ ญเติบโต ช่วยเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ ในแง่ทาํ ให้เด็ก
รู ้สึกสบาย ร่ าเริ งแจ่มใส ปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมต่างๆได้ดี ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการทางสังคม คือ
ทําให้เด็กรู ้จกั การเอือเฟื อเผือแผ่ แบ่งปั นสิ งของซึงกันและกัน รู้จกั การให้และการรับ รู้จกั ร่ วมมือกัน
การสร้างมิตรภาพระหว่างเพือนฝูง นอกจากนันการเล่นของเด็กยังช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการทางด้าน
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สติปัญญา คือ การใช้ภาษาได้ดีขึน ฝึ กการแก้ปัญหาและการส่ งเสริ มจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก
2. การละเล่นช่วยส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ของเด็ก เพราะการเล่นของเด็กจัดว่าเป็ นการศึกษาอย่าง
หนึง เช่น เด็กทีเล่นตุก๊ ตาจะเรี ยนรู ้รูปร่ าง ลักษณะ และส่ วนประกอบของตุก๊ ตาตลอดจนสี และสิ งที
ใช้ในการประดิษฐ์ตุก๊ ตา เมือเด็กเจริ ญขึนก็สามารถเรี ยนรู้จากการเล่นมากยิงขึน นันคือ การเล่น
ส่ งเสริ มให้เด็กมีความรู ้กว้างขวาง
3. การละเล่นช่วยสนองตอบความต้องการของเด็ก เมือเด็กได้เล่นเด็กก็จะได้แสดงออก ได้
ระบายอารมณ์ และความต้องการต่างๆ อันเป็ นการผ่อนคลายไม่ให้เกิดความตึงเครี ยด เมือเด็กมี
ความต้องการ เช่น เด็กมักจะสมมติวา่ ได้รับโดยการเล่น เป็ นการจุนเจือสิ งทีเด็กขาดหายไปการเล่น
จึงเป็ นสิ งทีผ่อนคลายความตรึ งเครี ยดในชีวิตประจําวันของเด็ก ช่วยให้เด็กรู้จกั วางแผนทําสิ งต่างๆ
และช่วยให้เด็กรู ้จกั แก้ปัญหาทีเกิดกับตนอีกด้วย
4. การละเล่นช่วยฝึ กฝนมารยาททีดีให้แก่เด็ก ซึงประโยชน์ทีสําคัญอีกอย่างหนึงในการเล่น
ทําให้เด็กรู ้จกั ผิดถูกรู ้จกั การแพ้ชนะ เข้าใจความหมายของความยุติธรรมและความซื อสัตย์ต่อหมู่
คณะการเล่นบางประเภทฝึ กให้เด็กเป็ นคนอดทน เสี ยสละและสร้างความเห็นอกเห็นใจบุคคลอืนๆ
นอกจากนันการละเล่นยังเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ของเด็ก ทีจะทําให้เด็กได้คน้ คว้าสํารวจ
ทดลองสิ งต่างๆเพือสร้างประสบการณ์ให้กบั ตนเองและเพือช่วยในการพัฒนาการเจริ ญเติบโตทาง
ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เมือเป็ นทียอมรับกันว่าการเล่นมีความสําคัญต่อเด็กและช่วย
ให้การเรี ยนรู ้นนมี
ั ความหมายต่อเด็กมากขึน
กล่าวได้วา่ การละเล่นของเด็กไทยมีหลายชนิด เป็ นการเล่นทีให้ประโยชน์ทงในทาง
ั
เสริ มสร้างพลานามัยให้แข็งแรง สมบูรณ์ พัฒนาสมองให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ช่วยให้อารมณ์
แจ่มใส มีจิตใจทีเบิกบานสนุกสนานร่ าเริ ง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ดังนันการนําการละเล่น
ของเด็กไทยมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นการนําสถานการณ์จริ ง
มาใช้ในการสอน ทําให้เกิดการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ตรงทีเกิดจากการละเล่น
มองเห็น
ความสําคัญของการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ทีเป็ นรู ปธรรม สร้างเจตคติทีดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทําให้
ผูเ้ รี ยนได้รู้วา่ การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เป็ นเรื องทีไม่น่าเบืออีกต่อไป แต่ทาํ ให้ผเู้ รี ยนรู้สึกสนุกกับการ
เรี ยนและ ทําให้ผเู ้ รี ยนรู ้วา่ ในชีวติ ประจําวันมีคณิ ตศาสตร์ สอดแทรกอยูต่ ลอดเวลา ตลอดทังการใช้
ประโยชน์ในเรื องความสัมพันธ์ทีดีในการละเล่น มาใช้ในกระบวนการกลุ่ม ซึ งสัมพันธ์กบั วิธีสอน
แบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD ทีเป็ นวิธีการสอนทีเน้นกระบวนการกลุ่มมีความสําเร็ จของกลุ่มเป็ น
เป้ าหมายและเป็ นวิธีการสอนรู ปแบบหนึงทีเหมาะกับการเรี ยนรู้ในกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
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การละเล่นของเด็กไทยนันมีอยูม่ ากมาย
มีการจัดแบ่งประเภทไว้เป็ นประเภทกันไว้
หลากหลาย เช่น การละเล่นกลางแจ้งและการละเล่นในร่ ม การละเล่นทีมีการแข่งขัน และประเภท
ไม่มีการแข่งขัน แต่การละเล่นทังหลายต่างก็เหมือนๆกัน แล้วแต่ใครจะแบ่งอย่างไร แต่ให้ศึกษา
วิธีการเล่นเป็ นสําคัญ ดังนันผูว้ จิ ยั จึงนําเสนอการละเล่นของเด็กทีมาใช้ในการวิจยั ในครังนี ดังนี
ดีดลูกแก้ว
ผู้เล่ น
ดีดลูกแก้วเป็ นการละเล่นทีไม่ตอ้ งการคนมาก เพียงจํานวน 2-3 คนก็เล่นได้
อุปกรณ์ ลูกแก้ว
สถานทีเล่น ลานดินเรี ยบๆ ไม่มีหญ้า
วิธีเล่น ขุดหลุมเล็กๆขนาดเบ้าขนมครก จากนันขีดเส้นตรงบนพืนลานเป็ นเส้นสําหรับโยน
ลูกแก้วห่างจากหลุมประมาณ 3 เมตร
เริ มเล่นโดยให้ทุกคนดีดลูกแก้วจากเส้นโยน วิธีดีดคือ ให้ใช้นิวหัวแม่มือข้างหนึงกด
ตังลงบนพืนดินตรงเส้นโยน แล้วใช้นิวทีเหลือทีถนัดทีสุ ด ส่ วนมากใช้นิวชีหรื อนิวกลางดีดลูกแก้ว
จากมืออีกข้างหนึงทีใช้นิวหัวแม่มือกับนิวชีจับลูกแก้วไว้โดยดีดเข้าไปทีหลุม
เมือผูเ้ ล่นดีดลูกแก้วไปทีหลุมหมดทุกคนแล้วให้ช่วยกันดูวา่ ใครดีดลงหลุมหรื อใกล้
หลุมกว่ากัน ผูด้ ีดลงหลุมจะได้เล่นก่อนแล้วพิจารณา หาผูท้ ีอยูใ่ กล้หลุมเรี ยงไปตามลําดับ
สําหรับผูด้ ีดลูกแก้วลงหลุมนอกจากจะได้สิทธิ ในการเล่นก่อนแล้ว ยังได้แต้ม 1 แต้ม
ด้วย ต่อจากนันให้ผเู ้ ล่นคนแรกดีดลูกแก้วของตน (ยิง) ไปยังลูกแก้วทีใกล้ทีสุ ด วิธีดีด (ยิง)
เหมือนกับตอนเริ ม ต่างกันตรงจุดทีดีด (ยิง) ถ้าลูกแก้วลงหลุมให้หวั แม่มือกดลงทีปากหลุมแต่ถา้
เป็ นจุดอืนให้เอานิวหัวแม่มือกดลงตรงจุดทีลูกแก้วตังอยู่ พยายามยิงให้ถูกและให้ลูกแก้วทีถูกยิง
กระเด็นไปให้ห่างจากหลุมทีสุ ด การยิงถูกนัน เมือถูกแล้วลูกแก้วทังสองลูกจะต้องห่างกันหนึงฝ่ า
มือเสมอ ถ้ายิงถูกจะได้แต้ม 1 แต้ม และจะมีสิทธิ ยิงลูกแก้วลูกอืนต่อไป ถ้ายิงถูกอีกก็จะได้แต้มเพิม
อีก 1 แต้มทุกครัง หรื อถ้าไม่ยงิ ลูกแก้วลูกอืนจะเลือกยิงลูกแก้วลงหลุมก็ได้ แต่ถา้ ยิงผิดจะต้องหยุด
ให้คนลําดับถัดไปเล่นต่อ ผูเ้ ล่นให้เริ มจากจุดทีลูกแก้วตังอยู่ ถ้าลูกแก้วออกไปไกลมากให้มาเริ มที
จุดเริ มเข้าหาหลุม
การได้แต้มนันจะได้จากการยิงลูกแก้วลงหลุมและการยิงลูกแก้วถูกลูกแก้วลูกทียิง ให้
นับแต้มต่อกันไปเรื อยๆ จนถึง 9 แต้ม เมือได้ 9 แต้มแล้วให้เลือกยิงลูกแก้วลูกอืนๆทีอยูใ่ กล้ให้ถูก
จะยิงกีลูกก็ได้ ถ้าถูกเรี ยกว่า “มัน” ต่อจากนันให้ยงิ ลูกแก้วกลับมาลงหลุม ถ้าลงเรี ยกว่า “พัก” แล้ว
เลือกยิงลูกแก้วลูกใดลูกหนึงให้ถูก ถ้าถูกเรี ยกว่า “เซ็น” ถือว่าเป็ นผูช้ นะ แล้วเริ มเล่นกันใหม่
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ทอยเส้ น
ผู้เล่ น
ทอยเส้น เป็ นการละเล่นทีไม่ตอ้ งการคนมาก เพียงจํานวน 2-3 คนก็เล่นได้
อุปกรณ์ เหรี ยญห้าบาทหรื อเหรี ยญสิ บบาท (หรื อฝาเบียร์ )
สถานทีเล่น บนพืนเรี ยบๆ
วิธีเล่น
ด้านบน
ขีดเส้นลงบนพืนเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้ากว้างประมาณ 1
ด้านล่าง
เมตรครึ ง ยาวประมาณ 3 เมตร แล้วให้มีส่วนเกินทีเส้นด้านบน
เล็กน้อย ( ดังรู ป)
เริ มเล่นโดยให้ผเู้ ล่นมายืนทีเส้นโยน อย่าเหยียบเส้น
แล้วโยนเหรี ยญไปทีเส้นบน พยายามโยนให้ทบั เส้นหรื อใกล้เส้น
มากทีสุ ด อย่าให้ออกนอกเส้นด้านข้างใครโยนเหรี ยญไปทับเส้น
จะได้กินเหรี ยญทังหมด (ถ้าโยนทับเส้นด้วยกัน คนโยนทีหลังจะ
ได้กินเหรี ยญ) ถ้าไม่มีใครโยนทับเส้น คนทีโยนใกล้เส้นมาก
ทีสุ ดจะได้กินเหรี ยญ ใกล้เส้ นด้ านบนกินเหรียญด้ านบนทังหมด
รวมทังเหรี ยญของผูอ้ ยูด่ า้ นข้างด้านบนด้วย ใกล้ เส้ นด้ านล่างกิน
เส้นโยน
เหรียญด้ านล่างทังหมด รวมทังเหรี ยญของผูอ้ ยูด่ า้ นข้างด้านล่าง
ด้วย แล้วเริ มเล่นกันใหม่แบบเดิม
เดินกะลา
ผู้เล่ น
เดินกะลา เป็ นการละเล่นทีไม่จาํ กัดจํานวนคนเล่น
อุปกรณ์ กะลาครึ งซีกร้อยเชือกยาวประมาณ 1 เมตร 1 คู่ ต่อผูเ้ ล่น 1 คน
สถานทีเล่น สนามทีโล่ง ลานบ้าน
วิธีเล่น ให้ผเู ้ ล่นยืนบนกะลา โดยใช้นิวเท้าคีบเชือก มือจับปลายเชือกให้ตึงแล้วเดินหรื อวิง ถ้า
เป็ นการแข่งขันก็ให้กาํ หนดเส้นเริ มและเส้นชัย โดยใครถึงเส้นชัยก่อนถือว่าเป็ นผูช้ นะ และถ้าใคร
เอาเท้าแตะพืนดินจะถูกปรับให้แพ้ในการแข่งขัน
วิงเปี ยว
ผู้เล่ น
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน ยิงมากยิงดี แบ่งผูเ้ ล่นเป็ น 2 พวกๆละเท่าๆกัน
อุปกรณ์ ผ้า 2 ผืน และ หลักกลม 2 หลัก
สถานทีเล่น สนาม หรื อลานกว้างๆ
วิธีเล่น ปักหลัก 2 หลัก ให้ห่างกันประมาณ 10 เมตร (ปรับได้ตามความเหมาะสม)
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แบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายละเท่าๆกันหรื อแล้วแต่จะตกลงกัน แจกผ้าให้ฝ่ายละผืน จัดให้อยู่
หลักข้างละพวก
เริ มเล่นโดยให้ผวู ้ งคนแรกของทั
ิ
งสองฝ่ าย มายืนข้างหลัก ใช้มือข้างหนึงจับหลักไว้ มือ
อีกข้างหนึงถือผ้าไว้ ให้ลาํ ตัวเสมอหลัก แล้วกรรมการให้สัญญาณออกวิงพร้อมกัน ผูว้ งต้
ิ องวิง
อย่างเร็ วทีสุ ด ถือผ้าไว้อย่าให้หลุดมือ ถ้าหลุดมือต้องรี บเก็บแล้ววิงต่อ โดยต้องวิงไปอ้อมหลัก
ของฝ่ ายตรงข้ามกลับมายังหลักของฝ่ ายตน
เมือถึงหลักของฝ่ ายตนแล้วให้รีบส่ งผ้าให้กบั ผูเ้ ล่นคนถัดไป ซึงยืนรอรับผ้าอยูท่ ีหลักส่ งมือ
ต่อมือ โดยผูร้ ับจะต้องเอามืออ้อมหลักเสมอจะยืนมือมารับผ้าหน้าหลักไม่ได้เป็ นอันขาด ซึงถือว่า
ผิดกติกาจะถูกปรับให้แพ้การวิงในรอบนัน ต่างฝ่ ายต่างวิงรับผ้าและรับส่ งผ้ากันอยูอ่ ย่างนัน ถ้าฝ่ าย
ใดสามารถวิงไล่ทนั แล้วใช้ผา้ ทีถืออยูใ่ นมือ ฟาดหรื อตีถูกฝ่ ายตรงข้าม ฝ่ ายไล่ทนั จะเป็ นฝ่ ายชนะ
การวิงในรอบนัน แล้วเริ มเล่นกันใหม่เหมือนเดิม
ปิ ดตาตีหม้ อ
ผู้เล่ น
ไม่จาํ กัดจํานวน
อุปกรณ์ หม้อดินหรื อ ปี บ ผ้าปิ ดตา และไม้สาํ หรับตียาวประมาณ 2-3 ฟุต
สถานทีเล่น สนาม หรื อลานกว้างๆ
วิธีเล่น
กําหนดจุดเริ มต้น และจุดวางหม้อของผูเ้ ล่นแต่ละคน ให้เท่ากันทุกคน ผูเ้ ล่นถือไม้
สําหรับตีหม้อ มายืนทีจุดเริ มต้น ให้เพือนใช้ผา้ ปิ ดตาแล้วจับตัวผูเ้ ล่นหมุนรอบตัว๒-๓รอบ แล้วผู้
เล่นเดินไปข้างหน้าประมาณว่าถึงจุดวางหม้อแล้วตี โดยห้ามใช้มือไม้ควานหา กลุ่มผูต้ ีถูกมาก
ทีสุ ดเป็ นฝ่ ายชนะ
วิงกระสอบ
ผู้เล่ น
วิงกระสอบเป็ นการละเล่นทีไม่จาํ กัดจํานวนคนเล่น
อุปกรณ์
กระสอบป่ านจํานวนเท่าผูเ้ ข้าแข่งขัน
สถานทีเล่น สนาม หรื อลานกว้างๆ
วิธีเล่น
กําหนดเส้นเริ มต้นและเส้นชัย เส้นทังสองนีให้ห่างกันประมาณ 10 เมตร ผูเ้ ล่น
ทังหมดพร้อมกันทีเส้นเริ มต้น กรรมการบอกว่า พร้ อม ให้ผเู้ ล่นลงไปยืนในกระสอบป่ าน ถือ
กระสอบให้สูงถึงระดับเอว กรรมการบอกว่า ไป ให้ผเู้ ล่นวิงไปข้างหน้าให้ถึงเส้นชัย ถ้าผูเ้ ล่นคน
ใดล้มให้รีบลุกขึนแล้วรี บวิงต่อให้ถึงเส้นชัย (หรื ออาจให้ออกจากการแข่งขันก็ได้แล้วแต่ขอ้ ตกลง
ร่ วมกัน)
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งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยทีเกียวข้ องในประเทศ
งานวิจยั เกียวกับการสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD
ทิวาพร อุณยเกียรติ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู้เรื องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกันเทคนิคSTAD
และTGT ได้กาํ หนดขันตอนการสอน 5 ขันตอน คือ 1) ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน 2) ขันสอน 3) ขันกิจกรรม
กลุ่ม 4) ขันการทดสอบ 5) ขันการสรุ ป การประเมินผลการเรี ยนรู้และมอบรางวัล ผลการวิจยั พบว่า
ผลการเรี ยนรู ้เรื อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีจัดการเรี ยนรู้
แบบร่ วมมือกันหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
พิมพาภรณ์ สุ ขพ่วง (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู้เรื อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วนของ
นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วธิ ี สอนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD)
ร่ วมกับเทคนิค KWDL กําหนดขันตอนการการสอน 6 ขันตอน คือ 1) ขันนําเข้าสู่ บทเรี ยน,แจ้ง
จุดประสงค์ 2) ขันเสนอบทเรี ยนทังชัน,อธิบายให้ตวั อย่างโดยใช้แผนผัง KWDL 3) ขันกิจกรรม
กลุ่มย่อย 4) ขันทดสอบย่อย 5) ขันสรุ ปบทเรี ยน ประเมินผลการทํางานกลุ่มและคิดคะแนนพัฒนา
รายบุคคลและกลุ่ม และ6)ขันยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็ จ ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู้เรื อง
โจทย์ปัญหาเศษส่ วนของนักเรี ยน ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วธิ ี สอนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ (STAD) ร่ วมกับเทคนิค KWDL หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01
พูนศรี อาภรณ์รัตน์(2548: บทคัดย่อ)ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาและการสื อสารทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือกันพบว่า 1) ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 3 ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยมีขนตอนการสอนดั
ั
งนี1)ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน 2) ขันสอน 3) ขัน
กิจกรรมกลุ่ม4) ขันขาดสอบ5) ขันสรุ ป ประเมินผล และมอบรางวัล 2)ความสามารถในการสื อสาร
ทางคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้รับการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน หลังเรี ยนสู ง
กว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 3) ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกัน นักเรี ยนเห็นด้วยในระดับมาก โดยมีความคิดเห็นว่าชอบทําแบบทดสอบย่อย
ต้องการให้มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันในวิชาอืนๆอีกเพราะได้ช่วยกันทํางานและ
แลกเปลียนความคิดเห็นกับเพือนๆทําให้เกิดความเข้าใจในบทเรี ยน 4) พฤติกรรมการทํางานกลุ่ม
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ของนักเรี ยนอยูใ่ นระดับดี มีพฤติกรรมความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม แสดงความคิดเห็น รับฟังความ
คิดเห็น ให้ความช่วยเหลือเพือนในกลุ่มและยกย่องให้กาํ ลังใจ
เสาวภาคย์ เศรษฐศักดาศิริ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื อง
เศษส่ วนทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน(TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ(STAD) ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 มีขนตอนการสอน
ั
5 ขันตอน คือ 1) ขัน
เตรี ยมผูเ้ รี ยน 2) ขันสอน 3) ขันกิจกรรมกลุ่ม 4) ขันการทดสอบ 5) ขันการประเมินผลและมอบ
รางวัล ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์เรื อง เศษส่ วนทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกัน
เทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD)ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
4 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
งานวิจัยต่ างประเทศ
สลาวิน (Slavin 1980,อ้างถึงใน ปราณี จงศรี 2545 : 80) ได้ทาํ การทดลองเพือศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพือนทีเป็ นผิวขาว ผิวดํา กลุ่มทีมีผลสัมฤทธิสู งและกลุ่มทีมีผลสัมฤทธิ ตําโดย
แบ่งกลุ่มทดลองเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที 1 เรี ยนตามรู ปแบบกลุ่มสัมฤทธิ (STAD) กลุ่มที 2 เรี ยนตาม
รู ปแบบทีมการแข่งขัน (TGT) ผลการทดลองพบว่า ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพือนในกลุ่มสัมฤทธิ
(STAD) มีความแน่นแฟ้ นมากกว่าในกลุ่มแบบทีมการแข่งขัน (TGT) ซึงในกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD)
จะห่วงใยในกลุ่มเพือนเป็ นอย่างดี
กิททินเจอร์ (Gittinger 1994:14) ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี ยนแบบ
ร่ วมมือระหว่างนักศึกษาทีเรี ยนแบบร่ วมมือกันกับเรี ยนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเลขคณิ ตและ
พีชคณิ ตโดยแบ่งนักศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม คือกลุ่มทีเรี ยนแบบร่ วมมือกันละกลุ่มทีเรี ยนแบบ
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผลการทดลองพบว่า ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนพีชคณิ ตของทัง 2 กลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกัน แต่พบความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี ยนเลขคณิ ตของทัง 2 กลุ่ม
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ออสติน (Austin 1996:38) ได้ทาํ การวิจยั เกียวกับผลการเรี ยนแบบร่ วมมือแบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ (STAD) ในวิชาคณิ ตศาสตร์ทีมีผลต่อกลุ่มผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์และ
ทัศนคติต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ของนักศึกษาระดับวิทยาลัยโดยแบ่งนักศึกษาเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลอง
ซึงเรี ยนแบบร่ วมมือกันและกลุ่มควบคุมทีเรี ยนแบบวิธีปกติ ผลการวิจยั พบว่านักเรี ยนทีเรี ยนแบบ
ร่ วมมือกันมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .05
นิโคล (Nichols 1994, อ้างถึงใน นพนภา อ๊อกด้วง 2547: 70) ศึกษาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
และความกระตือรื อร้นของนักเรี ยนชันมัธยมปลายทีเรี ยนวิชาเรขาคณิ ตจํานวน 81 คน ทีได้รับการ
สุ่ มเข้ากลุ่ม 2 กลุ่ม คือกลุ่มทีเรี ยนแบบร่ วมมือแบบ STAD และอีกกลุ่มทีสอนแบบปกติโดยการ

70
บรรยาย เมือสอนจบเนื อหา 4 สัปดาห์แล้วมีการทดสอบหลังเรี ยนหลังจากนัน 4 สัปดาห์ มีการ
ทดสอบความคงทน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทีเรี ยนแบบร่ วมมือมีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนสู งกว่ากลุ่ม
ทีสอนแบบปกติโดยการบรรยาย
รอส (Ross 1995: 125-140) ได้ศึกษาผลย้อนกลับของนักเรี ยนทีเรี ยนแบบร่ วมมือกันแบบ
แบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิกับการเรี ยนแบบปกติในวิชาคณิ ตศาสตร์ โดยกลุ่มทดลองเป็ นนักเรี ยนระดับ 7
จํานวน 18 คนทีได้รับการเรี ยนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ ในวิชาคณิ ตศาสตร์ทาํ การ
ทดลองสอนเป็ นเวลา 4 เดือน ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทีเรี ยนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ
(STAD)
มีผลย้อนกลับในด้านการให้ความช่วยเหลือกันในกลุ่มเกิดทักษะกระบวนการคิดเพือ
แก้ปัญหาให้ตนเองและเพือนเพิมขึนและส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนประสบความสําเร็ จในตนเองอีกด้วย
โบนาพาร์ท (Bonaparte 1990 อ้างถึงในศาสตรวิทย์ บรรจุทรัพย์ 2547:60) ได้ศึกษา
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ และการจัดชันเรี ยนของนักเรี ยนเกรด 2 จํานวน 240 คนในพืนที
ของแอตแลนติกตอนกลางของสหรัฐอเมริ กา ผลปรากฏว่า วิธีการเรี ยนแบบ STAD มีการจัดชัน
เรี ยนทีดีกว่าและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อย่างสู งกับผลสมฤทธิ ทางการเรี ยนและความภูมิใจ
ในตนเอง
สรุ ป
จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกับการวิจยั ครังนี สรุ ปได้วา่
หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นหลักสู ตรทีเน้นผูเ้ รี ยนให้เป็ นมนุษย์ทีมีความสมดุลทัง
ด้านร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็ นพลเมืองไทย มีความสามารถด้านการคิด การ
สื อสาร การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทกั ษะชีวติ มีคุณลักษณะรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
ซือสัตย์สุจริ ต มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู ้ อยูอ่ ย่างพอเพียง มุ่งมันในการทํางาน รักความเป็ นไทย และมีจิต
สาธารณะ
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เป็ นสาระการเรี ยนรู้ทีเน้นให้เยาวชนทุกคนได้เรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื องและตลอดชีวติ ตามศักยภาพ เพือให้ผเู้ รี ยนเป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถทาง
คณิ ตศาสตร์ทีพอเพียงและสามารถนําความรู้ ทักษะ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ทีจําเป็ นไปพัฒนา
คุณภาพชีวติ ให้ดียงขึ
ิ น รวมทังสามารถนําไปเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้สิงต่างๆและการศึกษาต่อ
พัฒนาการคิดอย่างเป็ นระบบและสร้างสรรค์
ดังนัน การจัดการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ จึง
จําเป็ นต้องพัฒนาแนวคิดในการจัดการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขัน
พืนฐาน พุทธศักราช2551 ครู ผสู้ อนจําเป็ นต้องเป็ น รู้จกั ดัดแปลงกิจกรรมการเรี ยนการสอน ให้
ผูเ้ รี ยนได้ฝึกการทํางานร่ วมกัน(Co-operative Learning)คิดร่ วมกัน หาวิธีการแก้ปัญหาร่ วมกันอย่าง
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เป็ นระบบและมีเหตุผล เพือช่วยให้ผเู้ รี ยนได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริ ง และ ศึกษาวิธีสอน
ทีหลากหลายและเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ให้
สู งขึนโดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ร่วมกันคิดแก้ปัญหา มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีการ
แลกเปลียนความรู ้ ความคิดเห็นและช่วยเหลือกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นและความสามารถของ
ผูอ้ ืน ซึ งสอดคล้องกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเทคนิค STAD ทีเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ทีให้ผเู้ รี ยน มี
การช่วยเหลือกันในขณะเรี ยนรู ้ นักเรี ยนทีมีความสามารถสู งช่วยนักเรี ยนทีมีความสามารถตํากว่า มี
การยอมรับและเห็นคุณค่าของผูอ้ ืน และการละเล่นพืนบ้านไทยของเด็กเป็ นสิ งทีมีมาแต่โบราณกาล
และการเล่นนันเป็ นเรื องทีสําคัญของเด็กทุกคน เพราะการเล่นเป็ นวิธีการทีเด็กเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
และช่วยให้เด็กมีพฒั นาการทังด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ดังนันการเล่นจึงมี
ความสําคัญต่อการเรี ยนรู ้ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้อย่างสนุกสนาน การนําการละเล่นมาใช้จดั กิจกรรมการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ นอกจากจะช่วยพัฒนาการทังด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ของ
นักเรี ยนแล้วยังช่วยให้นกั เรี ยนมีทกั ษะชีวติ ในการรู้จกั การวางแผน การแก้ปัญหา การละเล่น
พืนบ้านไทยของเด็กมีหลากหลาย สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับเนือหาสาระและพัฒนาการแต่ละ
ด้านของนักเรี ยนพร้อมทังส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้การร่ วมมือกันทํางาน มีความอดทน เกิด
ความสามัคคีช่วยทําให้ประสบความสําเร็ จ พร้อมทังทําให้ผเู้ รี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์รัก
ความเป็ นไทย ดังนัน การจัดการเรี ยนรู้โดยใช้การละเล่นพืนบ้านไทยของเด็กร่ วมกับเทคนิค STAD
จึงเป็ นวิธีสอนทีผูว้ จิ ยั เห็นว่าเหมาะสมในการพัฒนาผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ให้สูงขึนได้
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บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื องการพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ที
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็ นการวิจยั เชิง
ทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจยั แบบพืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบ
กลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest Posttest Design) โดยมีนกั เรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เป็ นหน่วยวิเคราะห์ (Unit
of Analysis) ซึงมีรายละเอียดและขันตอนการดําเนินงานวิจยั ดังนี
การดําเนินการวิจัย
เพือให้การดําเนิ นงานวิจยั เป็ นไปด้วยดีจึงกําหนดรายละเอียดในการวิจยั ไว้ 3 ขันตอน คือ
ขันตอนที 1 การจัดเตรี ยมโครงการวิจยั ประกอบด้วย ศึกษาเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิติ
ปัญหา วรรณกรรม รวมถึงงานวิจยั ทีเกียวข้อง การสร้างเครื องมือ ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้
แบบทดสอบแบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์เรื องรักความเป็ นไทย
การตรวจสอบคุณภาพและการปรับปรุ งคุณภาพเครื องมือ
เสนอขอความเห็นโครงการวิจยั จากอาจารย์ทีปรึ กษา
ขันตอนที 2 การดําเนินการตามโครงการวิจยั เป็ นขันตอนทีผูว้ ิจยั ใช้เครื องมือทีพัฒนาขึน
ในขันตอนที 1 ไปทดลองสอนและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง นํามาตรวจสอบความถูกต้อง
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติและแปรผลวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ขันตอนที 3 การรายงานผลการวิจยั เป็ นขันตอนการรายงานผลการวิจยั ต่อคณะกรรมการ
ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้อง จัดพิมพ์รายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ต่อบัณฑิต
วิทยาลัย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
เพือให้การวิจยั ครังนีเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดรายละเอียดต่างๆเกียวกับวิธีการวิจยั ประกอบด้วยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรทีศึกษา เครื องมือทีใช้ในการวิจยั การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติทีใช้ ดังรายละเอียดต่อไปนี
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนีเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 2 ห้องเรี ยน จํานวน 58 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3/1โรงเรี ยนอนุบาล
บางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 1 ห้องเรี ยน
นักเรี ยน 28 คน ทีได้มาจากการสุ่ มห้องเรี ยนด้วยวิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ตัวแปรทีใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย
ตัวแปรตาม ได้แก่
1. ผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด
2.ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTADโดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
3.ความสามารถในการคิดของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTADโดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิคSTADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) มีแบบแผนการวิจยั แบบพืนฐาน
( Pre Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง (One Group Pretest Posttest
Design) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549 : 144) มีแบบแผนการทดลองดังนี
T1

X

T2

สัญลักษณ์ทีใช้ในแบบแผนการทดลอง
T1 แทน การทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest)
X แทน การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
T2 แทน การทดสอบหลังเรี ยน (Posttest)
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เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนีประกอบด้วย
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ทีจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจํานวน6 แผน ซึงประกอบด้วย การเลือกเครื องมือ
และหน่วยวัดความยาว การคาดคะเน การเปรี ยบเทียบความยาว ความสัมพันธ์ของหน่วยวัด
ความยาว โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับความยาวและโจทย์ปัญหาการลบ เกียวกับความยาว
2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด จํานวน 1 ชุดเป็ นแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรี ยนเป็ นแบบปรนัยชนิดตัวเลือก 3 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน
ตอบผิดได้ 0 คะแนน
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย จํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น 2 ตอน
คือ ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้ เกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
บรรยากาศในการเรี ยนรู้และประโยชน์ทีได้รับ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating
Scale) ตอนที 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการเล่นพืนบ้านแบบปลายเปิ ด
4. แบบประเมินความสามารถในการคิดของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็ นแบบประเมิน
แบบ Rubric
5.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย เป็ นแบบประเมินแบบ Rubric
การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ได้สร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ดังนี
1. แผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย จํานวน 6 แผนๆละ 2 ชัวโมง รวม 12 ชัวโมง ประกอบด้วย
1) การเลือกเครื องมือวัดความยาวทีเหมาะสม 2) การคาดคะเน 3) การเปรี ยบเทียบความยาว
4) ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว
5) โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับความยาว 6)โจทย์
ปัญหาการลบ เกียวกับความยาว มีขนตอนการสร้
ั
างดังนี
1.1 ศึกษาหลักสู ตร จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร คําอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรี ยนรู้
ตัวชีวัด เนื อหา คู่มือการจัดกิจกรรมกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 3 และการ
เขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ตามกิจกรรมการเรี ยนการสอนเทคนิค STAD
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1.2 วิเคราะห์เนือหา

ตัวชี วัดการเรี ยนรู้ และการละเล่นพืนบ้านไทยทีเหมาะสมกับ

เนือหา
ตารางที 6 แสดงการวิเคราะห์เนื อหาของกลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื อง การวัด
แผน
ที
1

2

3

4

ชือ
การวัดความ
ยาว

มาตรฐาน
การเรี ยนรู้

ตัวชีวัด

ค2.1ป3/1 บอกความยาว
เป็ นเมตร เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร เลือกเครื องวัดที
เหมาะสมและเปรี ยบเทียบ
ความยาว
ค2.1เข้าใจพืนฐาน
ค2.1ป3/1 บอกความยาว
การคาดคะเน
เกียวกับการวัดและ
เป็ นเมตร เซนติเมตรและ
ความยาว
และการคาดคะเนของ มิลลิเมตร เลือกเครื องวัดที
สิ งทีต้องการวัด
เหมาะสมและเปรี ยบเทียบ
ความยาว
การ
ค2.1เข้าใจพืนฐาน
ค2.1ป3/1 บอกความยาว
เปรี ยบเทียบ เกียวกับการวัดและ
เป็ นเมตร เซนติเมตรและ
ความยาว
และการคาดคะเนของ มิลลิเมตร เลือกเครื องวัดที
สิ งทีต้องการวัด
เหมาะสมและเปรี ยบเทียบ
ความยาว
ความสัมพันธ์ ค2.1เข้าใจพืนฐาน
ค2.1ป3/5 บอก
ของหน่วย
เกียวกับการวัดและ
ความสัมพันธ์ของหน่วย
ความยาว
และการคาดคะเนของ การวัดความยาว
สิ งทีต้องการวัด

5

โจทย์ปัญหา

6

โจทย์ปัญหา

ค 2.1 เข้าใจพืนฐาน
เกียวกับการวัดและ
และการคาดคะเนของ
สิ งทีต้องการวัด

สาระการเรี ยนรู้

เวลา

1.
การวัดความยาว 2 ชัวโมง
(เมตร เซนติเมตรและ
มิลลิเมตร) การเลือก
เครื องมือวัดความยาวที
เหมาะสม
การคาดคะเนความยาว 2 ชัวโมง
(เมตร เซนติเมตร)

-การเปรี ยบเทียบความ
ยาว

2 ชัวโมง

ความสัมพันธ์ของ
2 ชัวโมง
หน่วยความยาว
(มิลลิเมตรกับ
เซนติเมตร, เซนติเมตร
กับเมตร)
ค2.2
แก้ปัญหา ค2.2ป3/1 แก้ปัญหาเกียวกับ โจทย์ปัญหาเกียวกับ
2 ชัวโมง
เกียวกับการวัด
การวัดความยาว
การวัดความยาว (การ
บวก)
ค2.2
แก้ปัญหา ค2.2ป3/1 แก้ปัญหาเกียวกับ โจทย์ปัญหาเกียวกับ
2 ชัวโมง
เกียวกับการวัด
การวัดความยาว
การวัดความยาว (การ
ลบ)
รวม

12 ชัวโมง
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ตารางที 7 แสดงการวิเคราะห์เนื อหากับการละเล่นพืนบ้านไทยทีนํามาใช้เป็ นกิจกรรมในการสอน
ชือการละเล่น
แผน สาระการเรี ยนรู ้
ของเด็กไทย
ที
1 การวัดความยาว
ปิ ดตาตีหม้อ
การเลือกเครื องมือ
วัดความยาวที
เหมาะสม (ไม้
เมตร ไม้บรรทัด
สายวัดตัวและสาย
วัดชนิดตลับ)
2 การคาดคะเน
ดีดลูกแก้ว
ความยาว (เมตร
เซนติเมตร)
3 การเปรี ยบเทียบ
ทอยเส้น
ความยาว

4

ความสัมพันธ์ของ
หน่วยความยาว
(มิลลิเมตร กับ
เซนติเมตร,
เซนติเมตรกับ
เมตร)

วิงเปี ยว

5

โจทย์ปัญหา
เกียวกับการวัด
ความยาว (บวก )

วิงกระสอบ

วิธีการทีนํามาใช้
ให้นกั เรี ยนเลือกใช้เครื องมือวัดความยาวทีครู กาํ หนดให้ วัดขนาด
,ความยาว,ความสูงของอุปกรณ์ประกอบการเล่นปิ ดตาตีหม้อทุก
ชนิด วัดระยะทางระหว่างทีตังหม้อ(หรื อกระถาง)กับจุดเริ มต้นของ
การเดิน และวัดบริ เวณสนามทีใช้ในการเล่น(ความกว้าง,ความยาว)
รวมทังวัดสิ งของในบริ เวณใกล้เคียงทีเล่น โดยให้แต่ละกลุ่มบันทึก
ชือเครื องมือทีใช้วดั สิ งทีกําหนดให้ 1 สิ งต่อ 1 คะแนน
ให้นกั เรี ยนคาดคะเนระยะทางของลูกแก้วทีอยูห่ ่างจากหลุมทีกําหนด
แล้ววัดจริ ง กลุ่มใดคาดคะเนได้ใกล้เคียงมากทีสุดจะได้ 1 คะแนน
เมือจบเกมกลุ่มใดทําคะแนนได้มากทีสุดเป็ นผูช้ นะ
ให้นกั เรี ยนวัดระยะทางจากจุดทีเหรี ยญ(หรื อฝานําอัดลม)ตกกับเส้น
ชัยทีกําหนด แล้วนํามาเปรี ยบเทียบระยะทาง กลุ่มใดทอยเหรี ยญ
(หรื อฝานําอัดลม)ได้ใกล้เส้นชัยทีสุด 3 ลําดับแรก จะได้คะแนน 3 ,
2 ,1 ตามลําดับ เมือจบเกมกลุ่มใดทําคะแนนได้มากทีสุดเป็ นผูช้ นะ
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดระยะทางในการวิงแล้วแบ่งระยะทาง
ออกเป็ น 3 ส่วนเพือเป็ นตัวกําหนดคะแนนสําหรับฝ่ ายชนะ โดยเมือ
ฝ่ ายทีชนะวิงไล่แล้วแตะฝ่ ายตรงข้ามได้ในระยะทางส่วนที 1,2,3 จะ
ได้ คะแนน 3,2,1 ตามลําดับ แล้ววัดระยะทางทีจะไปถึงจุดเปลียนตัว
ว่าเป็ นระยะทางเท่าไร โดยครู อาจกําหนดหน่วยการวัดเป็ นเมตร แล้ว
ให้นกั เรี ยนคิดคําตอบเป็ นเซนติเมตร ตอบถูกต้องได้ 2 คะแนน เมือ
จบการแข่งขันกลุ่มใดทําคะแนนได้มากทีสุดเป็ นผูช้ นะ
ให้นกั เรี ยนแข่งขันวิงกระสอบ โดยกลุ่มจัดสมาชิกเข้าแข่งขันครังละ
1 คน เมือได้รับสัญญาณให้วงสู
ิ ่เส้นชัยแต่ถา้ ล้มต้องหยุดวิง แล้ววัด
ระยะทางทีวิงได้ไว้ เมือสมาชิกวิงจนครบทุกคน ให้นาํ ระยะทางที
แต่ละคนวิงได้มารวมกัน กลุ่มใดวิงได้ระยะทางมากทีสุดเป็ นผูช้ นะ
(อาจจัดการแข่งขันหลายๆรอบ แล้วรวมคะแนนทีได้ ตามเวลาที
เหมาะสม)
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ตารางที 7 (ต่อ)
แผนที
6

สาระการเรี ยนรู ้
โจทย์ปัญหาเกียวกับ
การวัดความยาว
(ลบ )

ชือการละเล่น
ของเด็กไทย

วิธีการทีนํามาใช้

เดินกะลา

1.ให้นกั เรี ยนวัดเชือกทีนํามาใช้ทาํ อุปกรณ์การเล่นก่อนทํา
และหลังประกอบอุปกรณ์เสร็ จสมบูรณ์
2. จัดการแข่งขันเดินกะลาโดยกลุ่มจัดสมาชิกเข้าแข่งขัน
ครังละ 1 คน เมือได้รับสัญญาณให้เดินสู่เส้นชัยแต่ถา้ เท้า
ตกลงจากกะลาแตะพืนต้องหยุดเดินแล้ววัดระยะทางทีเดิน
ได้และกลุ่มต้องช่วยกันหาคําตอบว่า ระยะทางทีเหลือห่าง
จากเส้นชัยเท่าไร ถ้าตอบถูกได้ 1 คะแนน ส่วนผูท้ ีเดินถึง
เส้นชัย จะได้ 2 คะแนน เมือจบการแข่งขันของสมาชิกทุก
คนแล้วรวมคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดมีคะแนนมากเป็ นผู ้
ชนะ

1.3 ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย ซึงประกอบด้วยมาตรฐานการเรี ยนรู้ สาระสําคัญ ตัวชีวัด กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ สื อการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล และบันทึกหลังสอน โดยในกิจกรรมการเรี ยนรู้มี
4 ขันตอนคือ ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน ขันสอน ขันกิจกรรมกลุ่ม และขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล
1.4 เสนอแผนการจัดการเรี ยนรู้ต่ออาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบความถูกต้องและ
ปรับปรุ งแก้ไข ทังนีอาจารย์ทีปรึ กษาให้คาํ แนะนําเรื องการเขียนแผนจัดการเรี ยนรู้แบบย้อนกลับ
(Backword Design)
1.5 นําแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู้ ชียวชาญด้านคณิ ตศาสตร์ ด้านวิธี
สอน และด้านการวัดและประเมินผล จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องและใช้ดุลพินิจเพือ
ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินดังนี
+1
หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ตรงกับจุดประสงค์ขอ้ นัน
0
หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ตรงกับจุดประสงค์ขอ้ นัน
-1
หมายถึง แน่ใจว่าแผนการจัดการเรี ยนรู้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ขอ้ นัน
แล้วนําข้อมูลความคิดเห็นมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective
Congruence)โดยนําคะแนนทีได้มาแทนค่าในสู ตรของ โรวินเนลลี และแฮมเบลตัน (Rowinelli and
Hambelton) (Rowinelli and Hambelton 1977, อ้างถึงใน มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549:177)
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IOC = ¦ R
N

เมือ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องของแผนการจัดการเรี ยนรู้
¦ R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญ
ค่าดัชนีความสอดคล้องตังแต่ 0.50 ขึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้
ซึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective Congruence) เท่ากับ 1.00 ทังนี
ผูเ้ ชียวชาญเสนอแนะให้ปรับวิธีการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึ งประสงค์
จากการสังเกตโดยครู ผสู้ อน ให้ปรับเป็ นการพูดคุยและสอบถามนักเรี ยนด้วย 
1.6 นําแผนจัดการเรี ยนรู้ทีได้ปรับปรุ งแล้วไปหาประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้
กับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ทีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างดังนี
1.6.1 ขันหาประสิ ทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout) โดยทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/2 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 3 คน
ประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน โดยการเลือกเจาะจงจากผลการเรี ยน
ระดับ 4หรื อระดับ 3, ระดับ 2 และระดับ 1 ทียังไม่เคยเรี ยนในเนื อหาทีสอนมาก่อน เพือหา
ประสิ ทธิภาพของจัดการเรี ยนรู้ตามเกณฑ์ 60/60 แล้วนํามาปรับปรุ งแก้ไขข้อความเนื อหาให้มีความ
ชัดเจน ซึ งได้ค่าประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้ 6 แผน เฉลียเท่ากับ 66.67/63.33 ซึงสู งกว่า
เกณฑ์ 60/60 ทีกําหนดไว้ จากการทดสอบหาค่าประสิ ทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Tryout)
ผูว้ จิ ยั พบข้อควรปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับความเหมาะสมของภาษาทีใช้ การพิมพ์สะกดคําไม่ถูกต้อง
ผูว้ จิ ยั จึงได้ปรับปรุ งแก้ไขความเหมาะสมของภาษาทีใช้ การสะกดคํา
1.6.2 ขันหาประสิ ทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/2 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 6 คน
ประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง 2 คน ปานกลาง 2 คน และอ่อน 2 คน โดยการเลือกเจาะจงจากผลการ
เรี ยนระดับ 4หรื อระดับ 3, ระดับ 2 และระดับ 1 ทีไม่ใช่กลุ่มเดิมและยังไม่เคยเรี ยนในเนือหาที
สอนมาก่อนโดยพิจารณาเรื องความรู้ความเข้าใจ เกียวกับเนือหาสาระ ภาษาทีใช้ ขันตอนการจัด
กิจกรรมและเวลา ว่าเป็ นไปตามกําหนดไว้หรื อไม่ นํามาหาประสิ ทธิภาพของจัดการเรี ยนรู้ตาม
เกณฑ์ 70/70 ซึ งได้ค่าประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้ 6 แผน เฉลียเท่ากับ 74.29/71.67 ซึงสู ง
กว่าเกณฑ์ 70/70 ทีกําหนดไว้
จากการทดสอบหาประสิ ทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small Group
Tryout) ผูว้ จิ ยั พบข้อควรปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับกิจกรรมการละเล่นของเด็กในด้านวิธีการเล่น และ
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เวลาซึ งผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับกิจกรรมการละเล่นในแต่ละแผนให้เหมาะสมกับเวลาและ
จํานวนผูเ้ ล่น
1.6.3 ขันหาประสิ ทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Tryout) โดยนําไปทดลองใช้กบั
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/2 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 21
คน ประกอบด้วยนักเรี ยนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน โดยดําเนินการทดลองเช่นเดียวกับกลุ่ม
เล็ก เพือศึกษาปัญหาและข้อบกพร่ องต่างๆอีกครังและหาประสิ ทธิ ภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้
ตามเกณฑ์ 80/80 ซึงได้ค่าประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้ 6 แผน เฉลียเท่ากับ 82.86/81.19
ซึงสู งกว่าเกณฑ์80/80 ทีกําหนดไว้ จากการทดสอบหาประสิ ทธิภาพแบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout)
ผูว้ จิ ยั พบข้อควรปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับกิจกรรมการละเล่นของเด็กในด้านวิธีการเล่น กับเวลา และ
วิธีการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรั กความเป็ นไทย ซึง
ผูว้ จิ ยั ได้ปรับปรุ งแก้ไขเกียวกับกิจกรรมการละเล่นในแต่ละแผนให้ เหมาะสมกับเวลาและจํานวนผู้
เล่นทีมากขึนและปรับวิธีการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรัก
ความเป็ นไทย จากการสังเกตโดยครู เป็ นการซักถามและการแสดงความคิดเห็นร่ วมกันระหว่างครู
กับนักเรี ยน
1.7 นําแผนจัดการเรี ยนรู ้ไปสอนนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3/1 ทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
การสร้างแผนจัดการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย สรุ ปได้ดงั แผนภูมิที3
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ขันที 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระคณิ ตศาสตร์ มาตรฐานการเรี ยนรู ้และ
ตัวชีวัดในเรื อง การวัด ชันประถมศึกษาปี ที 3

ขันที 2

วิเคราะห์เนือหาและกําหนดตัวชีวัด เรื อง การวัด ชันประถมศึกษาปี ที 3

ขันที 3

เขียนแผนจัดการเรี ยนรู ้ทีสอนด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

ขันที 4

เสนอแผนจัดการเรี ยนรู ้ต่ออาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์และปรับปรุ งแก้ไข
เสนอแผนจัดการเรี ยนรู ้ต่อผูเ้ ชียวชาญตรวจสอบ หาค่า IOC และปรับปรุ งแผนจัดการเรี ยนรู ้
ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ

ขันที 5
.
ขันที 6

นําแผนจัดการเรี ยนรู ้ไปหาประสิ ทธิภาพแบบ Individual Tryout , Small Group Tryout , Field
Tryout และปรับปรุ งแก้ไข

ขันที 7

นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ไปใช้สอนกับกลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที 3 ขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ทีจัดการเรี ยนรู้
เทคนิค STADและประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
2. แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง การวัด ชันประถมศึกษาปี ที 3
ในการสร้างและหาประสิ ทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ดําเนินการ
ตามขันตอนดังนี
2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการสร้างแบบทดสอบจากหนังสื อเทคนิคการ
เขียนข้อสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2520 : 99 - 102) และหนังสื อการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ของ พร้อมพรรณ อุดมสิ น (2544 : 45 -75) เพือเป็ นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ
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2.2 ศึกษามาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัวชีวัด สาระการเรี ยนรู้ เรื องการวัด และมาตรฐานการ
เรี ยนรู้ / ตัวชี วัด ทีเกียวข้องแล้วทําการวิเคราะห์จาํ นวนข้อสอบในแต่ละเรื องโดยพิจารณา
ความสําคัญของตัวชีวัด ตามแนวคิดของบลูม ดังตารางที 8
ตารางที 8 แสดงการวิเคราะห์ขอ้ สอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ชันประถมศึกษาปี ที 3

ความรู ้

ความเข้ใจ

การนําไปใช้

วิเคราะห์

สังเคราะห์

ประเมินค่า

รวม

จํานวนข้อสอบ

1. บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร
เลือกเครื องวัดทีเหมาะสมและเปรี ยบเทียบความยาว

2

2

3

2

1

-

10

2. บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว

1

1

2

-

-

-

4

3. แก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว

-

1

2

2

1

-

6

3

4

7

4

2

-

20

ตัวชีวัด

รวม

2.3 สร้างแบบทดสอบผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ชันประถมศึกษาปี ที 3 เป็ นข้อสอบแบบ
ปรนัย 3 ตัวเลือก ตอบถูกได้1คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จํานวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุมตาม
ตารางวิเคราะห์ขอ้ สอบโดยวัดพฤติกรรมการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการเรี ยนรู้
เรื องการวัดความยาว
2.4 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกต้อง
2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู้ ชียวชาญทางการ
สอนคณิ ตศาสตร์ ด้านวิธีสอนและผูเ้ ชียวชาญทางด้านวัดผลประเมินผลจํานวน 3 คน ตรวจสอบ
ลักษณะการใช้คาํ ถาม ตัวเลือก ความถูกต้องด้านภาษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน ดังนี
+1
หมายถึง เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนันตรงกับจุดประสงค์ของเนือหา
0
หมายถึง เมือไม่แน่ใจว่าข้อคําถามนันตรงกับจุดประสงค์ของเนือหา
-1
หมายถึง เมือแน่ใจว่าข้อคําถามนันไม่ตรงกับจุดประสงค์ของเนือหา
จากนันนําผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง (Index of Item
Objective Congruence : IOC) โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง ทีมีค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ0.50 ถือว่ามี
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ความสอดคล้องกันในเกณฑ์ทียอมรับได้ ได้คา่ ดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบระหว่าง
0 .67 – 1.00 แสดงว่า แบบทดสอบจึงอยูใ่ นเกณฑ์ทียอมรับได้ (ดังภาคผนวกหน้า 247)
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัดความยาว ทีปรับปรุ งแก้ไขด้านการใช้
คําถามและความสอดคล้องระหว่างคําถามกับตัวเลือก
แล้วนําไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน
30 คน นํากระดาษคําตอบทีนักเรี ยนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนนเมือตรวจรวมคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว
นํามาวิเคราะห์รายข้อดังต่อไปนี
1. หาค่าความยากง่าย (p) คือสัดส่ วนระหว่างจํานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อต่อ
จํานวนผูเ้ ข้าสอบทังหมดโดยใช้เกณฑ์ความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 0.80 ซึงได้ค่าความยากง่าย(p)
ระหว่าง 0.33 – 0.80 ( ดังภาคผนวกหน้า 261 )
2. หาค่าอํานาจจําแนก (D) คือ ค่าคะแนนระหว่างคนทีได้คะแนนในกลุ่มสู งและ
กลุ่มตําโดยใช้เกณฑ์ค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.20 – 0.80 ซึงได้ค่าอํานาจจําแนก (D) ระหว่าง
0.27 – 0.73 (ดังภาคผนวกหน้า 261)
2.7 คัดเลือกข้อสอบทีผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกตามเกณฑ์จาํ นวน
20 ข้อ ซึ งครอบคลุมเนื อหาทีต้องการวัด จากนันหาค่าความเชือมันของแบบทดสอบทังฉบับ
โดยการคํานวณจากสู ตร KR20ของ คูเดอร์ และริ ชาร์ ดสัน ได้ค่าความเชือมันเท่ากับ .75
(ดังภาคผนวกหน้า 262 )
2.8 นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด
ไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั
รายละเอียดดังแผนภูมิที 4
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ขันที 1

ศึกษาหลักการเขียนและสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย

ขันที 2

การวิเคราะห์ตัวขชีอ้ วัสอบตามจุ
การเรีขอย้ สอบตามตั
นรู้เรื องการวั
ศึทํกาษามาตรฐาน
ด สาระการเรีดประสงค์
ยนรู ้ วิเคราะห์
วชีวัด ความยาว
เรื องการวัดความยาว

ขันที 3

สร้างแบบทดสอบ เรื องการวัดความยาว ชันประถมศึกษาปี ที 3 จํานวน 40 ข้อ

ขันที 4

เสนอแบบทดสอบให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และปรับปรุ งแก้ไข

ขันที5

เสนอแบบทดสอบให้ผเู ้ ชียวชาญด้านคณิ ตศาสตร์ 3 คน ตรวจสอบความตรงของเนือหาโดยหา
ค่า IOC และปรับปรุ งแบบทดสอบ ตามคําแนะนํา

ขันที 6

นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําผล
การทดลองมาวิเคราะห์รายข้อเพือหาค่าความยากง่าย และหาค่าอํานาจจําแนก

ขันที 7

คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ที ผ่านเกณฑ์ค่าความยากง่ายและอํานาจจําแนกตามเกณฑ์
จํานวน 20 ข้อ หาค่าความเชือมัน

ขันที 8

นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้ไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั 

แผนภูมิที 4 แสดงขันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู ้เรื อง การวัดของชันประถมศึกษาปี ที 3

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้เทคนิค STADโดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยและ ต่อการประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน เป็ นแบบสอบถามทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจํานวน 1 ฉบับ แบ่งเป็ น
2 ตอน ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ บรรยากาศใน
การเรี ยนรู้ และประโยชน์ทีได้รับ เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3
ระดับ คือ เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง และเห็นด้วยน้อย โดยแปลความหมายของคําถามทีมี
ลักษณะเป็ นเชิงนิมาน (Positive) กําหนดค่าระดับความคิดเห็น 3 ระดับ คือ
เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน
3
เห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนน
2
เห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนน
1
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การกําหนดค่าระดับความคิดเห็นสําหรับการให้ความหมายของค่าทีวัดได้ ผูว้ จิ ยั กําหนด
เกณฑ์ทีใช้ในการให้ความหมาย ดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง
2.50-3.00
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับมาก
ค่าเฉลียระหว่าง
1.50-2.49
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง
1.00-1.49
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับน้อย
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
แบบปลายเปิ ด โดยผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นและหาประสิ ทธิภาพตาม
ขันตอนดังนี
3.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถาม และสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน
ทีเกียวกับการจัดการเรี ยนรู ้ดา้ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
บรรยากาศในการเรี ยนรู้และ
ประโยชน์ทีได้รับและความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
3.2นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับแนวการเขียนแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด
3.3จากนันนําแบบสอบถามความคิดเห็น ทีปรับปรุ งจากความเห็นของอาจารย์ทีปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ให้ผเู้ ชียวชาญ 3 คน ตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื อหาและภาษา แล้วนําความคิดเห็น
ของผูเ้ ชียวชาญทังหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) แล้วเลือกข้อคําถามทีมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง มากกว่าหรื อเท่ากับ 0. 50 โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี
+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับพฤติกรรมทีต้องการวัด
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามสอดคล้องกับพฤติกรรมทีต้องการวัดหรื อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมทีต้องการวัด
ซึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 1.00 ( ดังภาคผนวกหน้า 249 )
3.4 ปรับปรุ งการพิมพ์ สะกดคํา และภาษาและแนวการกําหนดประเด็นในการสอบถามให้
ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญทัง 3 คน
3.5นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนไปสอบถามนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
รายละเอียดดังแผนภูมิที 5
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ขันที 1
ขันที 2

ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามและสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วย
เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบความถูกต้อง

ขันที 3

ปรับปรุ งแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา

ขันที 4

นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู ้ ชียวชาญ 3 คนเพือตรวจสอบความตรงตาม
เนือหาและหาค่า IOC

ขันที 5
ขันที 6

ปรับปรุ งแบบสอบถามความคิดเห็นตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ
นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปสอบถามนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง

แผนภูมิที 5 แสดงขันตอนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้เทคนิค STAD
โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยและต่อการประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

4. แบบประเมินความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนทีเกิดจากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็ นแบบประเมินทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจํานวน
1 ฉบับ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เป็ นแบบประเมินความสามารถในการคิดเกียวกับการเสนอแนะ
การละเล่น ทีแปลกใหม่จากทีครู กาํ หนด การมีเหตุผล และการแก้ปัญหา ลักษณะการประเมิน
เป็ นแบบRubic มี 4 ระดับ คือ ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น โดยแปลความหมายระดับความสามารถใน
การคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี
ดีเยียม
ระดับคะแนน
3
คะแนน
ดี
ระดับคะแนน
2
คะแนน
ผ่าน
ระดับคะแนน
1
คะแนน
ไม่ผา่ น
ระดับคะแนน
0
คะแนน
การกําหนดค่าความสามารถในการคิด ทีวัดได้
ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมาย ดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง
2.50-3.00
หมายถึง
ดีเยียม
ค่าเฉลียระหว่าง
1.50-2.49
หมายถึง
ดี
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ค่าเฉลียระหว่าง
1.00-1.49
หมายถึง
ผ่าน
ค่าเฉลียระหว่าง
0.00-0.99
หมายถึง
ไม่ผา่ น
โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด ดังนี
4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมิน และสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด
ของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
4.2 นําแบบประเมินความสามารถในการคิด เสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือ
ตรวจสอบความถูกต้อง
4.3 นําแบบประเมินความสามารถในการคิด มาปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4.4 จากนันนําแบบประเมินความสามารถในการคิด ทีปรับปรุ งจากความเห็นของอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้ผเู้ ชียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือหาและภาษา โดยใช้เกณฑ์
การพิจารณาดังนี
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีต้องการประเมิน
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีต้องการประเมินหรื อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินไม่ตรงตามหัวข้อประเด็นการประเมินนัน
แล้วนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทังหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)แล้วเลือกข้อคําถาม
ทีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่าหรื อเท่ากับ 0. 50 ขึนไป ซึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)
เท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวกหน้า 251 )
4.5 ปรับปรุ งประเด็นการประเมินความสามารถในการคิด จากประเด็นการตอบคําถามได้
เป็ นการมีเหตุผล การพิมพ์ สะกดคํา และภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 ตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญทัง 3 คน
4.6 นําแบบประเมินความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนไปทดลองใช้ในขันตอนการหาค่า
ประสิ ทธิภาพแผนจัดการเรี ยนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout)
4.7 นําแบบประเมินความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนไปเป็ นเครื องมือการวิจยั กับกลุ่ม
ตัวอย่าง รายละเอียดดังแผนภูมิที 6
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ขันที 1
ขันที 2
ขันที 3
ขันที 4

ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินและสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู ้
ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
นําแบบประเมินเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบความถูกต้อง
ปรับปรุ งแบบประเมินตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา
นําแบบประเมินทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู ้ ชียวชาญ 3 คนเพือตรวจสอบความตรงตามเนือหาและหาค่า IOC

ขันที 5
ปรับปรุ งแบบประเมินตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ

ขันที 6

นําแบบประเมินไปทดลองใช้ในขันตอนการหาประสิ ทธิภาพแผนจัดการเรี ยนรู ้แบบภาคสนาม

ขันที7

นําแบบประเมินไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั

แผนภูมิที 6 แสดงขันตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนทีเกิดจากการจัดการ
เรี ยนรู ้เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนทีเกิดจากการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็ นแบบประเมิน
ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึนจํานวน 1 ฉบับ ประเมินโดยครู ผสู้ อน เป็ นแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านรักความเป็ นไทย เกียวกับความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่า และการอนุรักษ์ การละเล่นของ
เด็กไทย ลักษณะการประเมินเป็ นแบบRubic มี 4 ระดับ คือ ดีเยียม ดี ผ่าน ไม่ผา่ น โดยแปล
ความหมายระดับความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี
ดีเยียม
ระดับคะแนน
3
คะแนน
ดี
ระดับคะแนน
2
คะแนน
ผ่าน
ระดับคะแนน
1
คะแนน
ไม่ผา่ น
ระดับคะแนน
0
คะแนน
การกําหนดค่าคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทีวัดได้
ผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์ทีใช้ในการให้
ความหมาย ดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง
2.50-3.00
หมายถึง
ดีเยียม
ค่าเฉลียระหว่าง
1.50-2.49
หมายถึง
ดี
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ค่าเฉลียระหว่าง
1.00-1.49
หมายถึง
ผ่าน
ค่าเฉลียระหว่าง
0.00-0.99
หมายถึง
ไม่ผา่ น
โดยผูว้ จิ ยั ดําเนินการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
ดังนี
4.1 ศึกษาแนวทางการสร้างแบบประเมินตามสภาพจริ ง และสร้างแบบประเมิน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
4.2นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยเสนอต่ออาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพือตรวจสอบความถูกต้อง
4.3นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยมาปรับปรุ งตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์
4.4จากนันนําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยทีปรับปรุ งจาก
ความเห็นของอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์ให้ผเู้ ชียวชาญ 3 คนตรวจสอบความถูกต้องด้านเนือหา
และภาษา โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาดังนี
+1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีต้องการประเมิน
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินตรงตามพฤติกรรมทีต้องการประเมินหรื อไม่
-1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินไม่ตรงตามหัวข้อประเด็นการประเมินนัน
แล้วนําความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญทังหมดมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)แล้วเลือกข้อคําถาม
ทีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.50 ขึนไป ซึงได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC)
เท่ากับ 1.00 (ดังภาคผนวกหน้า 251 )
4.5 ปรับปรุ งแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย การพิมพ์
สะกดคํา และภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมกับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ตามคําแนะนําของ
ผูเ้ ชียวชาญทัง 3 คน
4.6 นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนไปทดลอง
ใช้ในขันตอนการหาค่าประสิ ทธิ ภาพแผนจัดการเรี ยนรู้แบบภาคสนาม (Field Tryout)
4.7นําแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนไปเป็ น
เครื องมือการวิจยั กับกลุ่มตัวอย่าง รายละเอียดดังแผนภูมิที 7
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ขันที 1
ขันที 2

ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินและสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยทีได้
จากการจัดการเรี ยนรู ้ ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
นําแบบประเมินเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาเพือตรวจสอบความถูกต้อง

ขันที 3

ปรับปรุ งแบบประเมินตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึ กษา

ขันที 4

นําแบบประเมินทีปรับปรุ งแล้วให้ผเู ้ ชียวชาญ 3 คนเพือตรวจสอบความตรงตามเนือหาและหาค่า IOC

ขันที 5

ปรับปรุ งแบบประเมินตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ

ขันที 6

นําแบบประเมินไปทดลองใช้ในขันตอนการหาประสิ ทธิภาพแผนจัดการเรี ยนรู ้แบบภาคสนาม

ขันที7

นําแบบประเมินไปใช้เป็ นเครื องมือในการวิจยั

แผนภูมิที 7 แสดงขันตอนการสร้างแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนที
เกิดจากการจัดการ เรี ยนรู ้เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

การดําเนินการทดลอง
ในการดําเนินการทดลองผูว้ ิจยั ได้แบ่งออกเป็ น 3 ขันตอนดังนี
1. ขันก่อนการทดลอง เป็ นขันทีผูว้ จิ ยั เตรี ยมความพร้อมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี
1.1 สร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
1.2 ชีแจงเกียวกับการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่น
ของเด็กไทย เพือสร้างความเข้าใจกับนักเรี ยนกลุ่มทดลองให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีการเรี ยนรู้มากขึน
1.3 ให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองทําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยน เรื องการวัด
2. ขันทดลอง เป็ นขันทีผูว้ ิจยั ดําเนินการสอนนักเรี ยนด้วยตนเองตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ที
สร้างไว้เพือป้ องกันไม่ให้เกิดตัวแปรแทรกซ้อนอันเนืองมาจากตัวครู
ประสบการณ์ในการสอน
บุคลิกภาพ ฯลฯ ได้ดาํ เนิ นการทดลองโดยใช้เครื องมือในการวิจยั ทีเตรี ยมไว้ซึงมีรายละเอียดดังนี
2.1 เวลาทีใช้ในการทดลอง จํานวนทังสิ น 12 ชัวโมง
2.2 การจัดช่วงเวลาในการเรี ยนแต่ละวัน จัดการเรี ยนการสอนตามเวลาของการเรี ยนการ
สอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 3 ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครู
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2.3 เนื อหาทีใช้สอน เรื อง การวัด โดยเป็ นเรื องเกียวกับ 1. การวัดความยาว โดยใช้
เครื องมือวัดทีมีหน่วยมาตรฐานเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร 2. การคาดคะเนความยาว
3. การเปรี ยบเทียบความยาว 4. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด เมตร,เซนติเมตรและมิลลิเมตร
5. โจทย์ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว (บวก ลบ) โดยมีแผน จัดการเรี ยนรู้ และการเล่นของ
เด็กไทยทีใช้ ดังตารางที 9
ตารางที 9 แสดงแผนการจัดการเรี ยนรู้ และการเล่นของเด็กไทยทีใช้
แผนการ
จัดการ
สาระการเรี ยนรู้
เรี ยนรู้ที
1
การวัดความยาว โดยใช้เครื องมือวัดทีมีหน่วย
มาตรฐานเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร
2
การคาดคะเนความยาว (เมตร เซนติเมตร)
3
การเปรี ยบเทียบความยาว
4
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
เมตร,
เซนติเมตรและมิลลิเมตร
5
โจทย์ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว (บวก )
6
โจทย์ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว (ลบ )

ชือการเล่น
ของเด็กไทย

เวลา
(ชัวโมง)
2

ปิ ดตาตีหม้อ
ดีดลูกแก้ว
ทอยเส้น
วิงเปี ยว
วิงกระสอบ
เดินกะลา

2
2
2
2
2

2.4 ขันตอนการสอน
1.ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน ครู แจ้งตัวชีวัดการเรี ยนรู้ให้นกั เรี ยนทราบ และซักถามนักเรี ยน
เกียวกับการทํางานกลุ่ม และชีแจงการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่มเพือเป็ นการทบทวนความเข้าใจ
กับนักเรี ยน
2. ขันสอน ทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยนโดยครู ใช้คาํ ถามนําร่ วมกับสื อการ
เรี ยน เพือให้ทราบพืนฐานเบืองต้นของนักเรี ยน จากนัน จากนันครู พดู เชือมโยงสู่ เนือหาใหม่
อธิบายเนือหาใหม่โดยใช้สือประกอบการอธิบายและสาธิตประกอบการยกตัวอย่างให้นกั เรี ยน
เข้าใจทังชัน
3. ขันกิจกรรมกลุ่ม ครู จดั นักเรี ยนเข้ากลุ่มย่อย โดยจัดให้แต่ละกลุ่มมีสมาชิกคละ
เพศ และความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อน(1:2:1) กลุ่มนีจะร่ วมกันจนจบหน่วยการเรี ยนรู้ จากนัน
ครู แจกใบความรู ้และใบกิจกรรมให้กลุ่มศึกษา
กิจกรรมของกลุ่มจะอยูใ่ นรู ปของการอภิปราย
ซักถามกัน ตอบคําถามร่ วมกัน กลุ่มต้องช่วยสอนซึ งกันและกันเพือให้เกิดความเข้าใจทังกลุ่ม ถ้าเกิด
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ความไม่เข้าใจให้ซกั ถามครู แต่ละกลุ่มจะศึกษาเกียวกับเนือหาความรู้ การละเล่นของเด็กไทยทีใช้
ประกอบการสอนและกิจกรรมทีต้องปฏิบตั ิทงก่
ั อนเล่น ขณะเล่นและหลังการเล่นการละเล่นของ
เด็กไทยจบลง โดยกลุ่มจะร่ วมมือกันวางแผนการทํางานของกลุ่ม และเพือให้เกิดความเข้าใจที
ชัดเจนเกียวกับการเล่น ครู จะชีแจงวิธีการเล่น กติกาการเล่น อุปกรณ์ประกอบ และให้นกั เรี ยน
ทดลองเล่นการละเล่นของเด็กไทยก่อนเล่นจริ งเพือความเข้าใจอย่างชัดเจน
จากนันเริ มเล่น
การละเล่นของเด็กไทยจนจบเกมการแข่งขันโดยสมาชิกแต่ละกลุ่มจะผลัดเปลียนกันเล่นตามทีกลุ่ม
ร่ วมกันกําหนดไว้และเมือกลุ่มจบการแข่งขันแต่ละครังกลุ่มต้องทําบันทึกตามใบกิจกรรมเพือ
เชือมโยงความรู ้ทีได้จากการเล่นกับเนือหาทีเรี ยนรู้ และเพือสรุ ปผลการแข่งขันตามกติกาการเล่น ถ้า
มีนกั เรี ยนไม่เข้าใจครู และเพือนร่ วมกันชีแจงแก้ไข
4. ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล ทดสอบย่อย และ ยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
โดยเมือจบการเล่นการละเล่นของเด็กไทยและตรวจสอบความถูกต้องในบันทึกผลใบกิจกรรมแล้ว
ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน แล้วครู มอบหมายการบ้าน จากนันให้นกั เรี ยนทําแบบทดสอบ
หลังเรี ยน เพือวัดผลการเรี ยนรู้ และนําคะแนนทีได้จากการทดสอบนักเรี ยนรายบุคคล แปลงเป็ น
คะแนนของกลุ่มเป็ นการตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองและกลุ่ม โดยนําคะแนนทีสอบได้ไป
เทียบกับคะแนนฐาน(Base Score) นักเรี ยนทุกคนมีโอกาสได้คะแนนสู งสุ ดเพือช่วยกลุ่ม หรื ออาจ
ไม่ได้เลย หากได้คะแนนน้อยกว่าคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน ตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ ดังตาราง ที 10
ตารางที 10 เกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนา(Improvement Points)
คะแนนจากการทดสอบ
ตํากว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน
ตํากว่าคะแนนฐาน 1 - 10 คะแนน
เท่ากับคะแนนฐานหรื อมากกว่า 1-10 คะแนน
สู งกว่าคะแนนฐานมากกว่า 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

ทีมา: Slavin 1995, อ้างอิงถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี , เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับครู มืออาชีพ (นครปฐม :
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ,2547),129.

จากนันนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกทุกคนมาเฉลียเป็ นคะแนนพัฒนาของกลุ่ม แล้ว
นําไปเทียบกับเกณฑ์การกําหนดกลุ่มได้แก่ กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่งมาก กลุ่มยอดเยียม กลุ่มทีประสบ
ผลสําเร็ จจะได้รับรางวัลและการยกย่อง โดยมีเกณฑ์การคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่มเพือรับรางวัล
ดังตารางที 11
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ตารางที 11 เกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้รับรางวัล
คะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่ม
0-15
16-25
26-30

ระดับการพัฒนา
กลุ่มเก่ง
กลุ่มเก่งมาก
กลุ่มยอดเยียม

ทีมา: Slavin 1995, อ้างถึงใน วัชรา เล่าเรี ยนดี , เทคนิควิธีการจัดการเรี ยนรู ้สาํ หรับครู มืออาชีพ
(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ , 2547),130.
เตรี ยมผูเ้ รี ยน
แจ้งตัวชีวัดการเรี ยนรู ้

ทดสอบก่อนเรี ยน
ทบทวนความรู ้เดิม

สอนเนือหาใหม่
ด้วยวิธีการทีหลากหลาย
นักเรี ยนทํากิจกรรมกลุ่ม
ตามแผนทีกําหนด

บรรลุตามตัวชีวัด

ไม่บรรลุ

ปรับปรุงแก้ ไข

หรื อไม่
บรรลุ
สรุ ปบทเรี ยนและทดสอบหลังเรี ยน
สรุ ปผลการพัฒนาของกลุ่ม
และยกย่องกลุ่มทีประสบความสําเร็ จ

แผนภูมิที 8 ขันตอนการสอนเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
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3. ขันหลังการทดลอง ภายหลังเสร็ จสิ นการดําเนินการทดลอง
3.1ผูว้ จิ ยั นําแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ชันประถมศึกษาปี ที 3
ซึงเป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับ แบบทดสอบก่อนเรี ยน(Pretest) ไปทดสอบนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
เพือวัดผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด หลังเรี ยน(Posttest)
3.2นําแบบสอบถามความคิดเห็นทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้เทคนิคSTADโดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยไปให้นกั เรี ยนกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถาม หลังจาก
ได้รับการสอนด้วยการจัดการเรี ยนรู้ เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. สถิติทีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื องมือ
1.1.หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence :IOC ) การ
หาความเทียงตรงเชิงเนือหาโดยผูเ้ ชียวชาญ จากสู ตร Rowinelli and Hambelton (Rowinelli and
Hambelton ,1977 อ้างถึงใน มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549:177) ดังนี
IOC =

5

1

เมือ

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้อง
R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N
แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญทีวิเคราะห์
โดยพิจารณาค่า IOC ที  0.50 ขึนไป แสดงว่า มีความสอดคล้อง
1.2 ค่าอํานาจจําแนก(Discrimination)คือ คุณสมบัติของเครื องมือทีจําแนกเด็ก
เก่งและเด็กอ่อนได้ ใช้เกณฑ์ค่าอํานาจจําแนกตังแต่ 0.20 ขึนไปโดยใช้สูตร ดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์
2549:186)
D=
เมือ

D
Ru
Re
N

5X5H
1



หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ค่าอํานาจจําแนกเป็ นรายข้อ
จํานวนทีตอบถูกในข้อนันในกลุ่มเก่ง
จํานวนทีตอบถูกในข้อนันในกลุ่มอ่อน
จํานวนคนในกลุ่มตัวอย่างทังหมด
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1.3 ค่าความยากง่าย ( Difficulty ) คือ คุณสมบัติของเครื องมือประเภทแบบทดสอบ
ทีวัดความรู้ (Knowledge) ทีระบุวา่ ข้อทดสอบนันยากง่ายเพียงใด เกณฑ์กาํ หนดค่าความยากง่าย คือ
0.20 – 0.80 ถ้าค่าความยากง่าย < 0.20 ถือว่าข้อทดสอบข้อนันยากเกินไป และถ้าค่าความยากง่าย
> 0.80 ถือว่าข้อทดสอบข้อนันง่ายเกินไป โดยใช้สูตรดังนี (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549:188)
3 



R

N

เมือ

P
หมายถึง
ค่าความยากง่ายของคําถามแต่ละข้อ
R
หมายถึง
จํานวนผูต้ อบถูกในแต่ละข้อ
N
หมายถึง
จํานวนผูเ้ ข้าสอบทังหมด
1.4 ค่าความเชือมัน (Reliability) คือ คุณสมบัติของเครื องมือทีให้ผลการ
วัดคงที (Stability) คงเส้นคงวาสมําเสมอ (Consistency) เป็ นการหาความเชือมันของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร KR20 (Kuder Richardson) (มาเรี ยม นิลพันธุ์ 2549:182)


ru =

° ¦ pq ½°
® 
 ¾
°̄
s °¿

n
n 

เมือ ru
แทน ความเชือมันของแบบทดสอบ
n
แทน จํานวนข้อของแบบทดสอบ
p
แทน สัดส่ วนของผูท้ าํ ได้ในข้อหนึ งๆ
q
แทน สัดส่ วนของผูท้ ีทําผิดในข้อหนึงๆหรื อ 1- p
2. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือตอบคําถามการวิจยั
2.1 ในการหาค่าประสิ ทธิ ภาพแผนจัดการเรี ยนรู้ ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าร้อยละ
2.2 ในการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ก่อนและหลังเรี ยน ผูว้ จิ ยั ใช้ค่าเฉลีย ( X )
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (6')และสถิติทดสอบทีแบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน (t-test dependent)
โดยใช้สูตร
X





เมือ


X

X
N

=

¦X
N

แทน คะแนนเฉลีย
แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่ม
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ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากสู ตร

เมือ
X
X2
N

N¦ X  

¦X



S.D.

=

S.D.
แทน
แทน
แทน

แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
ผลรวมของคะแนนทังหมด
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

N N 

t-test for dependent samples (พวงรัตน์ ทวีรัตน์)
t=

¦D

n¦ D  

¦D



n 

เมือ t แทน การตรวจสอบความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
D แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแต่ละคน
D2 แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแต่ละคน
ยกกําลังสอง
(D2) แทน ผลรวมความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของแต่
ละคนทังหมดยกกําลังสอง
N
แทน จํานวนนักเรี ยน
2.3 ในการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ ผูว้ จิ ยั ใช้หาค่าเฉลีย( x )
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนํา x ไปเทียบกับเกณฑ์ ดังนี
2.50 - 3.00
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับมากมาก
1.50 - 2.49
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
1.00 - 1.49
หมายถึง
เห็นด้วยในระดับน้อย
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2.4 ในการประเมินความสามารถในการคิด ผูว้ จิ ยั หาค่าเฉลีย

X

ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน

(S.D.) แล้วนํา x ไปเทียบกับเกณฑ์ ดังนี
2.50 - 3.00
หมายถึง
ระดับดีเยียม
1.50 - 2.49
หมายถึง
ระดับดี
1.00 - 1.49
หมายถึง
ระดับผ่าน
0.00 – 0.99
หมายถึง
ระดับไม่ผา่ น
2.5 ในการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็ นไทย โดยหาค่าเฉลีย
เบียงเบนมาตรฐาน (S.D แล้วนํา
2.50 - 3.00
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49
0.00 – 0.99

x ไปเทียบกับเกณฑ์ ดังนี
หมายถึง
ระดับดีเยียม
หมายถึง
ระดับดี
หมายถึง
ระดับผ่าน
หมายถึง
ระดับไม่ผา่ น

X

ส่ วน
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ตารางที 12 แสดงการสรุ ปวิธีดาํ เนินการวิจยั
วัตถุประสงค์
1.เพือหาประสิ ทธิภาพของแผนการ
จัดการเรี ยนรู้เรื องการวัดของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
เทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทยให้มี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

วิธีการ

กลุ่มเป้ าหมาย

เครื องมือ/การวิเคราะห์

-การทดลองกับ
- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ที แผนจัดการเรี ยนรู้เรื องการวัด
นักเรี ยนรายบุคคล ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทีมีผลการ ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
(Individual Testing) เรี ยนเก่ง ปานกลาง อ่อนรวม 3 คน STADโดยประยุกต์ใช้
-การทดลองกับ
- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ที กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย/
นักเรี ยนกลุ่มเล็ก
ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทีมีผลการ ค่าร้อยละ ของค่า E1/E2
(Small
Group เรี ยนเก่ง ปานกลาง อ่อนรวม 6 คน
Testing) ปรับปรุ ง
- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ที
แก้ไข
ไม่ใช่กลุ่มกลุ่มตัวอย่าง ทีมีผลการ
เรี ยนเก่งปานกลาง อ่อนรวม21 คน
-การทดลองกับ
นักเรี ยนกลุ่มใหญ่
(Fieid Tryout)

2. เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้เรื อง การ - การทดสอบความรู้
วัดของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ที ก่อนและหลังเรี ยน
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTAD
โดย (Pre test – Post test)
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย

- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1 แบบทดสอบวัดผลการ
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ สํานักงาน เรี ยนรู้เรื อง การวัด / X ,
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2 S.D. , t-test dependent
จํานวน 28 คน

3. เพือศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนชัน -สอบถามความ
ประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย คิดเห็นของนักเรี ยน
เทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การเล่นของเด็กไทย

- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2
จํานวน 28 คน

- แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรี ยน / ค่าเฉลีย ( X )
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
วิเคราะห์เนื อหา
(Content Analysis)

4.เพือประเมินความสามารถในการคิด
-ประเมิน
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้ ความสามารถใน
จากการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTAD โดย การคิด ของนักเรี ยน
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย

- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2
จํานวน 28คน

- แบบประเมินความสามารถ
ในการคิดและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ น
ไทยของนักเรี ยน/ค่าเฉลีย
( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ร้อยละ

5.เพือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้านรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการเรี ยนรู้
โดยประยุกต์ใช้
ด้วยเทคนิคSTAD
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3/1
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ สํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2
จํานวน 28 คน

- แบบประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ น
ไทยของนักเรี ยน/ค่าเฉลีย
( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ร้อยละ

-ประเมิน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นรัก
ความเป็ นไทยของ
นักเรี ยน

98

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครังนี เป็ นการพัฒนาผลการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์เรื องการวัด
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการนําเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์เรื องการวัด แบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด แบบสอบถามความ
คิดเห็นทีมีการจัดการเรี ยนรู้
และแบบประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย ซึงแผนจัดการเรี ยนรู้ผวู้ จิ ยั ได้ทดสอบหาประสิ ทธิภาพ และนําไปใช้
กับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ภาคเรี ยน
ที 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 28 คน ด้วยการทดสอบก่อนเรี ยน จากนันผูว้ ิจยั ดําเนินการสอนด้วย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
แล้วทดสอบหลังเรี ยน พร้อม
ทังสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น และประเมินความสามารถ
ในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนทีเกิดจากการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยโดยครู ในขณะทีดําเนินการสอนด้วย
ตนเอง เพือเป็ นการตอบวัตถุประสงค์การวิจยั และข้อคําถามในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ขอนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 5 ตอน ดังนี
ตอนที 1 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ เรื อง การวัด
ตอนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้กลุ่มสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื องการวัด ก่อน
และหลังเรี ยน ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ตอนที 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อวิธีสอนเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ตอนที 4 ผลการประเมินความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนทีเกิดจากการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ตอนที 5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนทีเกิด
จากการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ซึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ในแต่ละตอน ดังนี
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ตอนที 1 ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนีเพือเป็ นการตอบวัตถุประสงค์และคําถามการวิจยั ในข้อที 1 การ
พัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ซึงผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาการสร้าง
แผนจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย จากนันได้ดาํ เนินการตามขันตอนดังต่อไปนี 1)สร้าง
แผนการจัดการเรี ยนรู้
2) ประเมินและตรวจสอบแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื องการวัด ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
โดยอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ ชียวชาญ แล้วปรับปรุ งแก้ไข 3) หาประสิ ทธิภาพ E1/E2
แบบรายบุคคล (Individual try out) แบบกลุ่มเล็ก (small group try out) และแบบภาคสนาม (field
try out) จากนันจึงนําแผนการจัดการเรี ยนรู้จาํ นวน 6 แผน ได้แก่ 1)การเลือกเครื องมือวัดและหน่วย
วัดความยาว 2)การคาดคะเนความยาว 3)การเปรี ยบเทียบความยาว 4)ความสัมพันธ์ของหน่วยวัด
ความยาว 5)โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับความยาว และ6)โจทย์ปัญหาการลบเกียวกับความยาว ที
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ไปสอนนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3/1โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จํานวน 28 คน ทีเป็ น
กลุ่มตัวอย่าง เพือหาประสิ ทธิภาพ ผลการทดลอง ดังตารางที 13
ตารางที 13 แสดงค่าประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ทีจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค
STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ทีใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
ค่าประสิ ทธิภาพ

จํานวน
นักเรี ยน

คะแนนเต็ม

ค่าเฉลีย

ส่ วนเบียงเบน ประสิ ทธิภาพ
มาตรฐาน

กระบวนการ(E1)

28

35

29.04

3.21

82.96

ผลลัพธ์ (E2)

28

20

16.25

2.47

81.25

จากตารางที 13 พบว่า แผนจัดการเรี ยนรู้เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ทีได้ผา่ นการทดลองสอนเพือ
หาค่าประสิ ทธิ ภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้
พบว่า ร้อยละของคะแนนเฉลียทีได้จากการทํา
แบบทดสอบระหว่างเรี ยน(E1) มีค่าเท่ากับ 82.96
และร้อยละของคะแนนเฉลียทีได้จากการทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยน(E2) มีค่าเท่ากับ 81.25 แสดงว่าประสิ ทธิภาพเฉลียของแผนจัดการเรี ยนรู้เรื อง
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การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่น
ของเด็กไทยทีพัฒนาขึน มีค่าเท่ากับ 82.96 / 81.25 จึงมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทีกําหนดไว้
ซึงสอดคล้องตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที 1
และผลจากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย นักเรี ยนมีคะแนนเฉลียพัฒนาการรายกลุ่ม โดยแยกตามแผนจัดการเรี ยนรู้ ดังตารางที 14
ตารางที 14 แสดงคะแนนพัฒนารายกลุ่มของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ทีสอนด้วยเทคนิค
STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย

X

แผนที 1
30
คะแนน
27.50
กลุ่ม
ยอดเยียม
22.50
กลุ่มเก่ง
มาก
27.50
กลุ่ม
ยอดเยียม
25.00
กลุ่มเก่ง
มาก
25.00
กลุ่มเก่ง
มาก
20.00
กลุ่มเก่ง
มาก
20.00
กลุ่มเก่ง
มาก
23.93

ลําดับที

1

กลุ่ม

1
2

3
4

5

6

7

แผนที 2
30
คะแนน
15.00
กลุ่มเก่ง

แผนที 3
30
คะแนน
12.50
กลุ่มเก่ง

15.00
กลุ่มเก่ง

17.50
กลุ่มเก่ง

15.00
กลุ่มเก่ง

20.00
กลุ่มเก่ง
มาก
17.50
กลุ่มเก่ง

แผนที 4 แผนที 5
30
30
คะแนน คะแนน
12.50
17.50
กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่ง
มาก
20.00
20.00
กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่ง
มาก
มาก
10.00
7.50
กลุ่มเก่ง กลุ่มเก่ง

แผนที 6
30
คะแนน
25.00
กลุ่มเก่ง
มาก
15.00
กลุ่มเก่ง

10.00
กลุ่มเก่ง

15.00
กลุ่มเก่ง

25.00
กลุ่มเก่ง
มาก
7.50
กลุ่มเก่ง

12.50

22.50
กลุ่มเก่ง
มาก
22.50
กลุ่มเก่ง
มาก
27.50
กลุ่ม
ยอดเยียม
20.00

14.29

22.50
กลุ่มเก่ง
มาก
20.00
กลุ่มเก่ง
มาก
27.50
กลุ่ม
ยอดเยียม
18.57

22.50
กลุ่มเก่ง
มาก
27.50
กลุ่ม
ยอดเยียม
22.50
กลุ่มเก่ง
มาก
27.50
กลุ่ม
ยอดเยียม
20.00
กลุ่มเก่ง
มาก
22.86

6

3

5

4

2

10.00
กลุ่มเก่ง
7.50
กลุ่มเก่ง
12.50
กลุ่มเก่ง
12.50
กลุ่มเก่ง

15.00
กลุ่มเก่ง

SD.

ลําดับ
ที

18.33

6.45

3

18.33

3.03

3

17.08

7.65

7

17.50

7.42

6

20.83

6.65

1

18.33

7.19

3

20.42

6.21

2

18.69

4.57

X
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จากตารางที 14 พบว่า คะแนนพัฒนารายกลุ่มเฉลียของแผนการจัดการเรี ยนรู้ที1 การเลือก
เครื องมือวัดและหน่วยวัดความยาว มีคะแนนเฉลียมากทีสุ ด รองลงมาคือ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 6
โจทย์ปัญหาการลบเกียวกับความยาว แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 3การเปรี ยบเทียบความยาว แผนการ
จัดการเรี ยนรู้ที 5โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับความยาว แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 4 ความสัมพันธ์
ของหน่วยวัดความยาว และแผนการจัดการเรี ยนรู้ที 2การคาดคะเนความยาว เป็ นลําดับสุ ดท้าย เมือ
พิจารณารายกลุ่มพบว่า คะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่มที 5 มีค่ามากทีสุ ด ( X =20.83,S.D=6.65)
รองลงมาคือ กลุ่มที 7 ( X =20.42,S.D=6.21) กลุ่มที 6 ( X =18.33,S.D=7.19) กลุ่มที 1
( X =18.33,S.D=6.45) กลุ่มที 2 ( X =18.33,S.D=3.03 ) กลุ่มที 4 ( X =17.50,S.D=7.42)และกลุ่มที 3
( X =17.08,S.D=7.65) ตามลําดับ
ตอนที 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนีเพือตอบคําถามในการวิจยั ข้อที 2 คือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้
เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย จากการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ ปรากฏผลดังตาราง
ที 15
ตารางที 15 แสดงการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที3 ทีสอนด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย
การทดสอบ
การทดสอบ
ก่อนเรี ยน
การทดสอบ
หลังเรี ยน

N

คะแนนเต็ม

X

S.D.

28

20

8.39

2.20

28

20

16.25

t

P

- 23.94

.000

2.47

จากตารางที 15 พบว่า คะแนนเฉลียของคะแนนการทดสอบผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด ของ
นักเรี ยนกลุ่มทดลองหลังเรี ยน เท่ากับ 16.25 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.47 สู งกว่าก่อนเรี ยน
ซึงมีค่าเฉลียเท่ากับ 8.39 ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05
ซึงสอดคล้องตามสมติฐานการวิจยั ข้อที 2 ซึ งแสดงให้เห็นว่าเมือนักเรี ยนเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD
โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย นักเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้ในเรื องการวัดสู งขึน
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นอกจากนีผูว้ ิจยั ได้ ศึกษาผลการเรี ยนรู้จากการทดสอบหลังเรี ยนโดยแยกตามตัวชี วัด ผล
ปรากฏดังตารางที 16
ตารางที 16 แสดงคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังเรี ยนเรื องการวัดด้วยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย โดยแยกตามตัวชีวัด ดังนี
ตัวชีวัด
ค2.1ป3/1 บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร
เลือกเครื องวัดทีเหมาะสมและเปรี ยบเทียบความยาว
ค2.1ป3/2 บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว
ค2.2ป3/1 แก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว

คะแนน
เต็ม

X

S.D. ร้อยละ ลําดับ
ที

10

8.00

1.39

80.00

2

4
6

3.57
4.68

.57
1.06

89.29
77.98

1
3

จากตารางที 16 พบว่า คะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังเรี ยนเรื องการวัด ด้วยเทคนิค
STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 โดยแยก
ตามตัวชีวัด ซึงคะแนนเฉลียจากการทดสอบหลังเรี ยนตัวชีวัดที 2 บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการ
วัดความยาวมีคะแนนเฉลียมากทีสุ ด ( X = 3.57,S.D = 0.57,ร้อยละ 89.29) รองลงมาคือ บอก
ความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร เลือกเครื องวัดทีเหมาะสมและเปรี ยบเทียบความยาว
( X = 8.00, S.D = 1.39,ร้อยละ 80.00)และแก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว มีคะแนนเฉลียน้อย
ทีสุ ด ( X = 4.68,S.D = 1.06, ร้อยละ 77.98 )
ตอนที 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีตอ่ การจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ตอนนีเพือตอบคําถามในการวิจยั ข้อที 3 เกียวกับความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทยและต่อการสอนโดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
1. ระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ในด้านบรรยากาศในการจัดการ
เรี ยนรู้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และประโยชน์ทีได้รับ มีรายละเอียด ดังนี
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ตารางที 17 แสดงระดับความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ระดับความ ลําดับ
ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อวิธีสอน
S.D.
X
คิดเห็น
ที
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื องทีเรี ยน
ง่ายขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมมือ
กันแก้ปัญหาในการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การ
ทํางานร่ วมกับเพือนในกลุ่ม
เฉลีย
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้การเรี ยนคณิ ตศาสตร์
สนุกสนาน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้รู้จกั การช่วยเหลือเพือนๆ
ในการเรี ยนรู ้มากขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนเต็มใจร่ วมกิจกรรม
การเรี ยนรู ้อย่างมีความสุข
เฉลีย
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีส่งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้า
แสดงออกและยอมรับในความสามารถของผูอ้ ืนมากขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนรู ้จกั ยกย่องชมเชย
และให้กาํ ลังใจผูอ้ ืนมากขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกทีดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนได้เชือมโยงความรู ้
กับการนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
เฉลีย
โดยภาพรวม

2.57

.57

มาก

(2)

2.46

.64

ปานกลาง

(3)

2.71
2.58

.60
.32

มาก
มาก

(1)
3

2.75

.44

มาก

(2)

2.71

.46

มาก

(3)

2.96
2.81

.19
.19

มาก
มาก

(1)
1

2.71

.46

มาก

(2)

2.93

.26

มาก

(1)

2.64

.49

มาก

(3)

2.61
2.72
2.71

.50
.27
.15

มาก
มาก

(4)
2
มาก
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จากตารางที 17 พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยโดยภาพรวมนักเรี ยนเห็นด้วยมาก ( X =2.71,S.D.= .15)
เมือพิจารณารายด้าน พบว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับที 1 คือ ด้านบรรยากาศในการจัดการ
เรี ยนรู้ ( X = 2.81, S.D.= .19 ) รองลงมาคือด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
( X =2.72, S.D.= .27 ) และนักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับสุ ดท้ายคือ ด้าน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
( X =2.58, S.D.= .32 ) เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประเด็นที
นักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับที 1 คือ ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้การทํางานร่ วมกับเพือนในกลุ่ม
( X =2.71, S.D.= .61) รองลงมาคือ ทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื องทีเรี ยนง่ายขึน ( X =2.57, S.D.= .57 )
และมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยปานกลางเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ กิจกรรมการเรี ยนรู้ช่วยส่ งเสริ ม
ให้นกั เรี ยนร่ วมมือกันแก้ปัญหาในการเรี ยนรู้ ( X =2.46, S.D.= .64) ด้านบรรยากาศในการจัดการ
เรี ยนรู้ประเด็นทีนักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับที 1 คือ ทําให้นกั เรี ยนเต็มใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้
อย่างมีความสุ ข ( X =2.96, S.D.= .19) รองลงมาคือทําให้การเรี ยนคณิ ตศาสตร์สนุกสนาน ( X
=2.75, S.D.= .44) และมีความคิดเห็นเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ ทําให้รู้จกั การช่วยเหลือเพือนๆในการ
เรี ยนรู ้มากขึน ( X =2.71, S.D.= .46) ตามลําดับ ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ ประเด็นที นักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับที 1 คือ ทําให้นกั เรี ยนรู้จกั ยกย่องชมเชยและให้
กําลังใจผูอ้ ืนมากขึน( X = 2.93,S.D.=.26)รองลงมาคือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออกและยอมรับ
ในความสามารถของผูอ้ ืนมากขึน ลําดับที 3 คือ ทําให้นกั เรี ยนมีความรู้สึกทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
( X =2.64, S.D.= .49)) และนักเรี ยนมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมากเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือทําให้
นักเรี ยนได้เชือมโยงความรู ้กบั การนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน ( X =2.61, S.D.= .50)
2. ความคิดเห็นต่อการสอนโดยประยุกต์ใช้การละเล่นของเด็กไทย วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วิเคราะห์เนื อหา(Content Analysis) พบว่า ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ นักเรี ยนจํานวน 26
คน คิดเป็ นร้อยละ 92.86 ให้ความเห็น ว่า ต้องการให้จดั กิจกรรมการเรี ยนรู้วธิ ี นีต่อไปอีก นักเรี ยน
จํานวน 24คน คิดเป็ นร้อยละ 85.71 ให้ความเห็นว่า กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบนีให้ความสนุกสนาน
และมีความสุ ขในการเรี ยนอย่างมาก ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู้ นักเรี ยนจํานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ
64.29 ให้ความเห็นว่า ทําให้เข้าใจการใช้เครื องมือวัดและบอกหน่วยวัดความยาวได้อย่างถูกต้อง
ด้านประโยชน์ทีได้รับ นักเรี ยนจํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.14 ให้ความเห็นว่า ได้รับความรู้
เรื องการละเล่นของเด็กไทย นักเรี ยนจํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.85 ให้ความเห็นว่า เกิด
ความสามัคคีในกลุ่มมากขึน
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ตอนที 4 ผลการประเมินความสามารถในการคิด ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนี เพือตอบคําถามในการวิจยั ข้อที 4 เกียวกับความสามารถใน
การคิด ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย
ระดับความความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย มีรายละเอียดดังนี
ตารางที18 แสดงระดับความสามารถในการคิดทีได้จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD
โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3

X

SD.

ระดับ

ลําดับที

1. เสนอแนะการเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา

2.58

.10

ดีเยียม

1

2. มีเหตุผล

1.93

.14

ดี

2

3. การแก้ปัญหา

1.89

.13

ดี

3

2.13

.08

ดี

ความสามารถในการคิด

โดยภาพรวม

จากตารางที 18 พบว่า ความสามารถในการคิดทีได้จากจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดย
ภาพรวมนักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอยูใ่ นระดับดี ( X =2.13, S.D.= .08) เมือพิจารณาแต่ละ
ประเด็น พบว่า นักเรี ยนสามารถในการคิดอยูใ่ นระดับดีเยียมเป็ นลําดับที 1 คือ เสนอแนะ
การละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา ( X =2.58, S.D.= .10) รองลงมาอยูใ่ นระดับดีคือ มีเหตุผล
( X =1.93, S.D.= .14) และการแก้ปัญหา ( X =1.89, S.D.= .13)
นอกจากผลการประเมินระดับความสามารถในการคิดของนักเรี ยนทีได้จากจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แล้ว ผูว้ จิ ยั ได้จดั กลุ่มนักเรี ยนแยกตามระดับความสามารถ มีรายละเอียด
ดังตารางที 19
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ตารางที 19 แสดงจํานวนนักเรี ยนทีมีความสามารถในการคิดทีได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แยกตามระดับความสามารถ
รายการประเมิน

ระดับ

คะแนน

จํานวน

ร้ อยละ

1.เสนอแนะ
การละเล่นที
สอดคล้องกับเนื อหา

ไม่ผา่ น

0-49

-

-

ผ่าน

50-59

2

7.14

ดี

60-79

8

28.57

ดีเยียม

80-100

18

64.29

ไม่ผา่ น

0-49

-

-

ผ่าน

50-59

8

28.57

ดี

60-79

14

50.00

ดีเยียม

80-100

6

21.43

ไม่ผา่ น

0-49

-

-

ผ่าน

50-59

9

28.57

ดี

60-79

15

53.57

ดีเยียม

80-100

5

17.86

2. มีเหตุผล

3. การแก้ปัญหา

จากตารางที 19 พบว่า จํานวนนักเรี ยนทีมีความสามารถในการคิดทีได้จากจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประเด็นที 1 เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา ระดับดีเยียม จํานวน
18 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.29 ระดับดี จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ระดับผ่าน จํานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 7.14 ประเด็นที 2 มีเหตุผล ระดับดีเยียม จํานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.43
ระดับดี จํานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 ระดับผ่าน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57
ประเด็นที 3 การแก้ปัญหา ระดับดีเยียม จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.86 ระดับดี จํานวน 15
คน คิดเป็ นร้อยละ 53.57 ระดับผ่าน จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57
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ตอนที 5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รักความเป็ นไทย ทีได้จากการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
STAD
โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตอนนี เพือตอบคําถามในการวิจยั ข้อ 5 เกียวกับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย
ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
มีรายละเอียดดังนี
ตารางที 20 แสดงระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
3. การอนุ รักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
โดยภาพรวม

X

SD.

ระดับ

ลําดับที

2.38
1.93
1.84
2.05

.12
.15
.12
.10

ดี
ดี
ดี
ดี

1
2
3

จากตารางที20 พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยทีได้จากการจัดการ
เรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย โดยภาพรวมนักเรี ยนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยอยูใ่ นระดับดี ( X =2.05, S.D.= .10) เมือพิจารณา
แต่ละตัวบ่งชี พบว่า นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยอยูใ่ นระดับดี เป็ น
ลําดับที 1คือ ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย ( X =2.38, S.D.= .12) รองลงมา
คือ การเห็นคุณค่าการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย ( X =1.93 , S.D.= .15) และ ลําดับสุ ดท้ายคือ
การอนุ รักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย ( X =1.84, S.D.= .12)
นอกจากผลการประเมินระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
ของ
นักเรี ยนทีได้จากจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แล้ว
ผูว้ จิ ยั ได้จดั กลุ่มนักเรี ยนแยกตามระดับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย มีรายละเอียดดังตารางที 21
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ตารางที 21 แสดงจํานวนนักเรี ยนทีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยทีได้จากการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
รายการประเมิน

ระดับ

คะแนน

จํานวน 28 คน

ร้ อยละ

1.ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย
2.การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย
3.การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

ไม่ผา่ น
ผ่าน
ดี
ดีเยียม
ไม่ผา่ น
ผ่าน
ดี
ดีเยียม
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0-49
50-59
60-79
80-100
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3
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16
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9
15
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10.71
42.86
46.43
28.57
46.43
25.00
32.14
53.57
14.29

จากตารางที 21 พบว่า จํานวนนักเรี ยนทีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
ทีได้จากจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ประเด็นที 1 ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย ระดับดีเยียม จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.43 ระดับดี จํานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.86 ระดับผ่าน จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.71 ประเด็นที 2 การเห็นคุณค่าการละเล่นพืนบ้าน
ของเด็กไทย ระดับดีเยียม จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.00 ระดับดี จํานวน 16 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 46.43 ระดับผ่าน จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.57 ประเด็นที 3 การอนุ รักษ์การละเล่น
พืนบ้านของเด็กไทย ระดับดีเยียม จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.29 ระดับดี จํานวน 15 คน คิด
เป็ นร้อยละ 53.57 ระดับผ่าน จํานวน 9 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.14
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บทที 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTADโดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ใช้
แบบแผนการวิจยั แบบพืนฐาน (Pre Experimental Design) แบบกลุ่มเดียวสอบก่อนและสอบหลัง
(One Group Pretest Posttest Design) กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที3/1 โรงเรี ยน
อนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 จํานวน 28 คน
การวิจยั นีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้เรื อง การ
วัด
ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยให้มีประสิ ทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เพือเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 3) เพือศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย 4) เพือประเมินความสามารถในการคิด ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย 5) เพือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด แบบทดสอบ
วัดผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด ก่อนเรี ยนเละหลังเรี ยน แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู้ แบบประเมินความสามารถในการคิดของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ แบบ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยของนักเรี ยนทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลีย ( X ) ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน(S.D) ทดสอบที
แบบไม่เป็ นอิสระต่อกัน( t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis)
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สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจยั การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3
ด้วยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย มีขอ้ ค้นพบสรุ ปได้ดงั นี
1. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ พบว่า ผลการจัดการเรี ยนรู้
เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทยทีพัฒนาขึนจํานวน 6 แผน ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 1) การเลือก
เครื องมือวัดและหน่วยวัดความยาว 2) การคาดคะเนความยาว 3) การเปรี ยบเทียบความยาว 4)
ความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว 5)โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับความยาว และ6)โจทย์ปัญหา
การลบเกียวกับความยาว โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 และผลการหาประสิ ทธิภาพ
จากการทดลองใช้จริ งได้ค่าประสิ ทธิภาพเท่ากับ 82.96/81.25 โดยมีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ซึงสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 1 ทีกําหนดไว้
2. ผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิคSTAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
หลังเรี ยนมีผลการเรี ยนรู้สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 ซึ งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจยั ข้อที 2 ทีกําหนดไว้ เมือพิจารณา
คะแนนเฉลีย โดยจําแนกตามตัวชีวัด พบว่า คะแนนเฉลีย ตัวชีวัดที ค2.1ป3/5 บอกความสัมพันธ์
ของหน่วยการวัดความยาวมีคะแนนเฉลียมากทีสุ ด และตัวชีวัดที ค2.2ป3/1 แก้ปัญหาเกียวกับการ
วัดความยาว มีคะแนนเฉลียน้อยทีสุ ด
3. ความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็น โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
มากในทุกด้าน เมือพิจาณารายด้านพบว่า นักเรี ยนเห็นด้วย มากเป็ นลําดับที 1 คือ ด้านบรรยากาศ
ในการจัดการเรี ยนรู้ รองลงมาคือด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และนักเรี ยน
เห็นด้วยมากเป็ นลําดับสุ ดท้ายคือ ด้าน การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ คือ ทําให้นกั เรี ยนเต็มใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู้อย่างมีความสุ ข
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ ทําให้นกั เรี ยนรู้จกั ยกย่องชมเชยและให้
กําลังใจผูอ้ ืนมากขึน ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ คือ ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู้จกั การทํางาน
ร่ วมกับเพือนในกลุ่ม
4. ความสามารถในการคิด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้
ด้วยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมี
ความสามารถในการคิดอยูใ่ นระดับดี เมือพิจารณาตามประเด็น พบว่า ความสามารถในการคิด
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ประเด็นทีนักเรี ยนแสดงออกอยูใ่ นระดับดีเยียม คือ การเสนอแนะการเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
ประเด็นทีนักเรี ยนแสดงออกอยูใ่ นระดับดีเป็ นลําดับสุ ดท้าย คือ การแก้ปัญหา
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ที
ได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย พบว่า
โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับดี โดยเมือพิจารณาตามประเด็น พบว่า ประเด็นทีนักเรี ยนแสดงออก
ในระดับดีเป็ นลําดับที 1 คือ ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย และ ลําดับสุ ดท้าย
คือการอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั เกียวกับการพัฒนาผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 3 ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย นําผลมาอภิปรายได้ ดังนี
1. ผลการพัฒนาและหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ทีผูว้ จิ ยั
สร้างขึน มีค่าประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.96/81.25 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที 1ทีกําหนดไว้
ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด นีได้ดาํ เนินการสร้างตามขันตอน คือ
ศึกษาขันตอนของเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย วิเคราะห์และเลือก
เนือหาทีจะนํามาสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ และจัดลําดับเนือหาโดยเรี ยงลําดับจากเนือหาทีง่ายไปสู่
เนือหาทียากขึนตามลําดับ เพือให้ผเู้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากเรื องทีง่ายไปหาเรื องทียาก ทําให้เกิดความ
เข้าใจเรื องทีเรี ยนได้อย่างต่อเนืองและชัดเจนยิงขึน จากนันพิจารณาความสอดคล้องของตัวชีวัดกับ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ตลอดจนองค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้ และนําแผนการจัดการเรี ยนรู้ที
สร้างขึนเสนอต่ออาจารย์ ผูค้ วบคุมวิทยานิพนธ์ และผูเ้ ชียวชาญได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่ อง
ใน ภาษา ความเหมาะสมของกระบวนการเรี ยนรู้ และองค์ประกอบของแผนจัดการเรี ยนรู้ นําไป
ทดลองเพือหาประสิ ทธิภาพแบบรายบุคคล แล้วนํามาปรับปรุ ง, แบบกลุ่มเล็ก แล้วนํามาปรับปรุ ง
และแบบภาคสนามแล้วนํามาปรับปรุ ง เพือหาข้อบกพร่ องและหาประสิ ทธิภาพจนกระทังสมบูรณ์
ก่อนนําไปใช้ กระบวนการดังกล่าวเป็ นผลให้แผนจัดการเรี ยนรู้มีประสิ ทธิภาพ สามารถพัฒนาผล
การเรี ยนรู้ เรื อง การวัด ของนักเรี ยนประถมศึกษาปี ที 3 ได้สูงขึน ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ วิชยั
วงษ์ใหญ่ (2525:129-139) ทีได้แสดงขันตอนการสร้างแผนการจัดการเรี ยนรู้ทีดีและการหา
ประสิ ทธิภาพ และสอดคล้องกับคํากล่าวของ เสาวลักษณ์ ตรองจิตร์ (2547:312) ทีกล่าวว่า แผน
จัดการเรี ยนรู ้ทีดีนนต้
ั องมีความสอดคล้องกับเรื องทีจะสอนตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและ
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนเพือให้เกิดประสิ ทธิภาพในการสอน และการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนอย่างสู งสุ ด ซึง
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สอดคล้องกับ อาภรณ์ ใจเทียง (2537:312)ทีกล่าวถึงองค์ประกอบของแผนจัดการเรี ยนรู้เพือให้
เกิดผลแก่ผเู ้ รี ยน
และส่ งผลให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ความสามารถตามจุดประสงค์ทีตังไว้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
จะต้องประกอบด้วย 1) วิชา หน่วยทีสอนและสาระสําคัญของเรื อง 2) ตัวชี วัด
3) เนื อหา 4) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 5) สื อการเรี ยนรู้ และ 6) การวัดผล ประเมินผลการเรี ยนรู้ ซึงจาก
องค์ประกอบดังกล่าวนีสอดคล้องกับแผน จัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 3 ด้วยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
เหตุผลสําคัญอีกประการหนึง แผนจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษา
ปี ที 3 ด้วยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย นีเป็ นการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู้ รี ยนรู้จกั การเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยใช้กระบวนการ
กลุ่ม ทํางานเป็ นทีมร่ วมกัน ได้ทาํ งานร่ วมกับเพือน ซึ งเป็ นไปตามแนวทางของเทคนิคSTAD จึงทํา
ให้ผเู้ รี ยนช่วยเหลือซึ งกันและกันมากขึนซึ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ปราณี จงศรี (2545:113)ที
ศึกษาเรื องการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหา ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 ทีสอนด้วยวิธีแบบร่ วมมือกัน วิธีสอนแบบ Missouri และวิธีสอนตามแนวคู่มือ
ครู พบว่า นักเรี ยนชอบการเรี ยนเป็ นกลุ่ม เพือนในกลุ่มช่วยเหลือซึ งกันและกัน ทําให้บรรยากาศที
อบอุ่นและสนุกสนาน และกิจกรรมการละเล่นของเด็กทําให้เด็กมีจิตใจทีเบิกบาน ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ทีดีในหมู่คณะ ลับสมองให้มีสติปัญญาทีแหลมคม ดังทีสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (2534:13-14) ได้กล่าวถึงการเล่นของเด็กว่า จะช่วยให้มีพฒั นาการทางด้าน
สังคม ด้านความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน รู้จกั บทบาทสมาชิกในกลุ่ม จึงทําให้เด็กเรี ยนรู้อย่างมี
ความสุ ขและสนุกสนานจึงช่วยพัฒนาความสามารถในการเรี ยนรู้ให้เป็ นไปตามกระบวนการเรี ยนรู้
ตามแผนจัดการเรี ยนรู้ จึงเป็ นผลทําให้แผนจัดการเรี ยนรู้มีประสิ ทธิภาพตามทีกําหนดไว้
ข้อสังเกตทีพบจากการจัดการเรี ยนรู้ทงั 6 แผน พบว่า แผนจัดการเรี ยนรู้ที 2 เรื องการ
คาดคะเนความยาว นักเรี ยน คาดคะเนความยาวได้ไม่ดี สังเกตได้จากคะแนนพัฒนารายกลุ่มที
แต่ละกลุ่มส่ วนใหญ่อยูใ่ นเกณฑ์พฒั นาทีระดับ กลุ่มเก่ง มีกลุ่มเก่งมาก กลุ่มเดียว ไม่มีกลุ่มยอดเยียม
ทังนีอาจเป็ นเพราะ นักเรี ยนยังมีประสบการณ์ในเรื องการคาดคะเนความยาวในชีวิตจริ งน้อย แม้แต่
การเล่นดีดลูกแก้ว หรื อการโยนลูกเปตอง ทีนักเรี ยนเสนอแนะมาและเล่นกันอยูเ่ สมอๆ นักเรี ยนก็
สนใจแต่เพียงใครดีดลูกแก้วได้ใกล้หลุม หรื อใครสามารถโยนลูกเปตองได้ใกล้ลูกแก่นมากทีสุ ด
แต่ไม่ได้คะเนว่าใกล้ทีระยะเท่าไร จึงทําให้นกั เรี ยนขาดทักษะการคาดคะเน จึงยังต้องอาศัยการ
ฝึ กฝนในระดับชันทีสู งขึน
2. ผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ด้วยเทคนิค
STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัด
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หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทีสถิติระดับ 0.05 ซึงเป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที
2 ทีกําหนดไว้ ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย มุง่ เน้นให้ผเู้ รี ยนเรี ยนรู้เป็ นกลุ่มได้ร่วมกันคิด ร่ วมกันแก้ปัญหาโดยที
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีจุดมุ่งหมายทีความสําเร็ จร่ วมกัน
ได้ช่วยเหลือซึ งกันและกันภายในกลุ่ม
สมาชิกในกลุ่มทีประกอบไปด้วยนักเรี ยนทีมีความสามารถทีแตกต่างกันคือ เก่ง ปานกลาง อ่อน คน
ทีเก่งกว่าจะคอยช่วยอธิ บายให้คนทีอ่อนกว่าได้เข้าใจในเนือหาทีเรี ยนรู้ ด้วยภาษาทีเด็กเข้าใจกันใน
วัยทีเท่ากัน ดูแลและให้การแนะนํากันอย่างใกล้ชิดและทันทีทีเกิดปัญหา ไม่ตอ้ งรอครู แนะนํา
เพราะครู อาจทําได้ไม่ทวถึ
ั งทุกคนอันเนืองจากในห้องเรี ยนมีนกั เรี ยนเป็ นจํานวนมาก แต่มีขอ้ จํากัด
เรื องเวลาทีใช้สอนทีต้องเป็ นไปตามตารางเวลาการจัดการเรี ยนรู้ และนักเรี ยนอ่อนไม่กล้าซักถามครู
แต่กล้าซักถามเพือน ดังนันการจัดให้นกั เรี ยนทํางานเป็ นกลุ่มแบบคละผลสัมฤทธิ จึงส่ งผลให้
นักเรี ยนอ่อนได้รับการช่วยเหลือด้านการเรี ยนรู้ให้ดีขึน เป็ นเหตุให้ผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึงสอดคล้องกับทีวัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542:44-45) ทีกล่าวว่า เมือผูท้ ีเรี ยน
เก่งช่วยผูท้ ีเรี ยนอ่อนกว่า ทําให้สามารถเรี ยนรู้ได้ชดั เจนขึน เข้าใจง่ายกว่าครู เพราะเพือนใช้ภาษาที
ใกล้เคียงกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ สลาวิน (Slavin 1991,อ้างถึงในวัชรา เล่าเรี ยนดี 2547:96)
ทีว่า วิธีสอนแบบร่ วมมือกันมุ่งเน้นการร่ วมมือกันเรี ยนรู้ และปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่างสมาชิกในกลุ่ม
ทีมีความสามารถแตกต่างกัน และช่วยกันเรี ยนรู้ ซึงช่วยพัฒนาผลการเรี ยนรู้และการพัฒนาทักษะ
ทางสังคม การอยูร่ ่ วมกัน ช่วยเหลือกันและกันด้วยความเต็มใจและพอใจ และดัน(Dunn 1972:152 ,
อ้างถึงใน ปราณี จงศรี 2545:117) ได้กล่าวไว้วา่ การเรี ยนการสอนทีดีควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม รับผิดชอบร่ วมกัน การสร้างเสริ มกลุ่มเล็กๆทีมีความสัมพันธ์ทีดีต่อกันใน
การเรี ยนจะป้ องกันไม่ให้นกั เรี ยนรู ้สึกว่าอยูค่ นเดียวและสอดคล้องกับผลการวิจยั ของปราณี จงศรี
(2545: 113)ทีศึกษาเรื อง การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหา ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทีสอนด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกัน วิธีสอนแบบ Missouri และวิธี
สอนตามแนวคู่มือครู ทีพบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่า ชอบการเรี ยนเป็ นกลุ่ม ได้ทาํ งานร่ วมกับ
เพือน เพือนในกลุ่มช่วยเหลือซึ งกันและกัน ทําให้บรรยากาศอบอุ่นและสนุกสนาน
นอกจากนีการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย มีการนําคะแนนทดสอบรายบุคคลมาคํานวณเป็ นคะแนนเฉลียของกลุ่ม วิธีการนีทําให้
นักเรี ยนในกลุ่มจะช่วยกันอธิ บายให้สมาชิกทุกคนเข้าใจในเนื อหาทีเรี ยนให้ได้มากทีสุ ดและ
นักเรี ยนทุกคนจะพยายามทําให้เต็มความสามารถของตนเอง ดังที วัชรา เล่าเรี ยนดี (2545 ก:1) ได้
กล่าวว่า เมือนักเรี ยนได้ทดสอบย่อยเป็ นรายบุคคล คะแนนทีได้จะถูกเปลียนไปเป็ นคะแนนกลุ่ม
เป็ นการสร้างแรงจูงใจให้นกั เรี ยนตังใจเรี ยน และช่วยเพือนสมาชิกให้เรี ยนรู้ในสิ งทีครู สอนอย่าง
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แจ่มแจ้ง ถ้านักเรี ยนต้องการให้กลุ่มของตนประสบความสําเร็ จ จะต้องช่วยเหลือกันและกระตุน้
ให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจและทํากิจกรรมในการเรี ยนให้ดีทีสุ ด นับเป็ นการฝึ กความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและกลุ่ม ซึงมีความสําคัญต่อผลสัมฤทธิ ของผูเ้ รี ยน และเพือเป็ นการเสริ มแรง ในการยกย่อง
กลุ่มทีประสบความสําเร็ จ ผูว้ จิ ยั ได้ใช้การให้รางวัลตามความต้องการของนักเรี ยนโดยใช้ขอ้ ตกลง
ร่ วมกันก่อนการจัดการเรี ยนรู ้และ
ติดประกาศผลการพัฒนาของกลุ่มไว้หน้าห้องเรี ยนเพือให้
กําลังใจกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จและเพือกระตุน้ ให้เกิดการแข่งขันระหว่างกลุ่มให้มากขึน
การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
นอกจากจะมีการสอนโดยใช้ระบบกลุ่มสัมฤทธิ ทีให้อิสระในการทํางานกลุ่มย่อย มีการช่วยเหลือ
กันในการเรี ยนรู ้ มีการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม ให้การเสริ มแรงกับกลุ่มทีประสบความสําเร็ จ
ตามความต้องการของนักเรี ยนแล้ว การประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็ก เป็ นอีกวิธีหนึงที
ช่วยให้นกั เรี ยนสนุกสนานกับการเรี ยนรู้และได้พฒั นาสติปัญญา จากการเล่น นักเรี ยนต้องคอย
ช่วยกันคิดหาคําตอบทีเกิดจากการละเล่นทุกครัง ไม่ใช่เล่นเพือสนุกสนานเท่านัน การละเล่นเป็ น
สิ งทีช่วยทําให้สมองของนักเรี ยนปลอดโปร่ ง ไม่เครี ยด พร้อมทีจะรับรู้ จึงสามารถเรี ยนรู้สิงต่างๆ
ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้อย่างดี ซึ งสอดคล้องกับคํากล่าวของเพียเจท์ (Piaget)( อ้างถึงใน ผอบ
โปษะกฤษณะ) จะสามารถแยกแยะสิ งต่างๆจากสิ งเร้าได้และขณะทีเด็กตอบสนองต่อสิ งเร้า เขาจะ
สามารถรับรู ้สิงต่างๆเข้ามาในสมอง กอร์ ดอนและโบรว์นี (Gordon and Browne1995,อ้างถึงใน
ณัฐพร ไชยเดช) กล่าวว่า การเล่น เป็ นหัวใจของการเรี ยนรู้ เด็กจะแสดงความหมายต่างๆผ่านการ
เล่น
ครู จึงสามารถวางแผนใช้การเล่นของเด็กเป็ นการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยการเปลียนแปลงความ
สนุกสนานทีเกิดขึนให้กลายเป็ นประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ เยาวพา เดชะคุปต์ (2542:20, อ้างถึง
ในณัฐพร ไชยเดช จาก) ทีกล่าวในทํานองเดียวกันว่า ขณะทีเด็กเล่นจะเกิดการเรี ยนรู้ไปพร้อมๆ
กันด้วย เด็กจะเรี ยนรู ้ได้ดีโดยผ่านประสบการณ์ตรงทีเป็ นรู ปธรรม โดยใช้ประสาทสัมผัสทัง 5 และ
มีโอกาสพัฒนาทักษะต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2541:7) ทีกล่าวถึง การเล่นว่า เป็ นกิจกรรมทีสําคัญในชีวติ เด็กทุกคน เด็กจะรู้สึก
สนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกต ได้มีโอกาสทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและค้นพบด้วย
ตนเอง การเล่นมีอิทธิ พลและมีผลต่อการเจริ ญเติบโตของเด็ก ช่วยพัฒนาทังด้านร่ างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา
นอกจากนันการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของ
เด็กไทย เป็ นการจัดการเรี ยนรู้ทีนําการละเล่นของเด็กซึงเป็ นสิ งทีเด็กทุกคนชอบ เพราะการเล่น
ให้ความสนุกสนาน
ความเพลิดเพลินและยังช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการในทุกด้านทังด้านร่ างกาย
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มาใช้ร่วมกับแนวทางของเทคนิคSTAD ทีให้นกั เรี ยนร่ วมกันเรี ยนรู้
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ช่วยเหลือซึ งกันและกัน ทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่มเล็กๆโดยคละความสามารถทางการเรี ยน สมาชิกทุก
คนในกลุ่มมีส่วนรับผิดชอบในความสําเร็ จของกลุ่ม ทําให้การเรี ยนรู้สนุกสนานไม่น่าเบือ เป็ นการ
เรี ยนปนเล่นหรื อ การเล่น-เรี ยน การทีนักเรี ยนได้ทาํ กิจกรรมการละเล่นทีมีคุณค่าทีผ่านการวาง
แผนการใช้ประโยชน์จากการละเล่นโดยครู ผสู้ อน จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนได้ประโยชน์จากการเรี ยน
ปนเล่นหรื อเล่นเรี ยนอย่างมาก ซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของชัยอนันต์ สมุทวณิ ช(2540:372) ทีกล่าว
ไว้วา่ PLEARN คือ Play + Learn คือการเล่นเรี ยนนัน ทําให้เด็กเพลิน เรี ยน(Learn)อย่างเดียวก็เกิด
ความทุกข์ ความเบือ สอดคล้องกับ วิราภรณ์ ปนาทกุล(2531:18) ทีกล่าวว่า การเอาธรรมชาติการ
เล่นและไม่ยอมอยูน่ ิงของเด็กมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในการเรี ยน
จะทําให้เด็กเรี ยนด้วยความ
สนุกสนาน ไม่เกิดความเบือหน่ายในการเรี ยน และ
กอร์ดอนและโบรว์นี (Gordon and
Browne1995,อ้างถึงใน ณัฐพร ไชยเดช) ทีกล่าวว่า การเล่น เป็ นหัวใจของการเรี ยนรู้ เด็กจะแสดง
ความหมายต่างๆผ่านการเล่น ครู จึงสามารถวางแผนใช้การเล่นของเด็กเป็ นการเรี ยนรู้ได้ดว้ ยการ
เปลียนแปลงความสนุกสนานทีเกิดขึนให้กลายเป็ นประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ และสอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ทัศนีย ์ จินตพิทกั ษ์กุล (2547: 157-162)ทีศึกษาลักษณะและคุณค่าของการละเล่น
พืนบ้านของเด็ก พบว่า การละเล่นพืนบ้านบางอย่างส่ งเสริ มให้ผเู้ ล่นได้ฝึกใช้ความคิดอย่างมีเหตุมี
ผล มีการสังเกตและแยกแยะข้อแตกต่าง ส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอและ
การปฏิบตั ิตามกฎ กติกา สอดคล้องกับวิเชียร เกษประทุม (2548:11) ทีกล่าวถึงคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านของเด็กว่า ทําให้เด็ก มีอารมณ์ทีมันคง จิตใจเบิกบาน สามารถเข้ากับเพือนฝูงได้
และยังช่วยฝึ กสมองและความว่องไวด้วย
ดังนันการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย จึงทําให้ผลการเรี ยนรู้ เรื องการวัด ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 สู งว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ พิมพาภรณ์ สุ ขพ่วง (2548: 114) ทีศึกษาผลการเรี ยนรู้เรื องโจทย์ปัญหาเศษส่ วน ของนักเรี ยน
ชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วธิ ีสอนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ร่ วมกับ
เทคนิค KWDL
ผลการวิจยั พบว่า ผลการเรี ยนรู้เรื อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วนของนักเรี ยนชัน
มัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วธิ ีสอนแบบร่ วมมือกันแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ร่ วมกับเทคนิค
KWDL หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้องกับ พูนศรี
อาภรณ์รัตน์(2548: 182) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการสื อสารทาง
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือกัน พบว่า ความสามารถ
ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้รับการจัดการเรี ยนรู้แบบ
ร่ วมมือกันเทคนิค STAD หลังการเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และ
เสาวภาคย์ เศรษฐศักดาศิริ (2549: บทคัดย่อ) ศึกษาผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ทีสอน
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ด้วยวิธีสอนแบบร่ วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน(TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ(STAD) ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 พบว่า ผลการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ทีสอนด้วยวิธีสอน
แบบร่ วมมือกันเทคนิคกลุ่มแข่งขัน (TGT)และเทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD)ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 4 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ.05และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของจิราภรณ์ อดุลวัฒนศิริ(2536: บทคัดย่อ) ทีศึกษาผลสัมฤทธิทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที
1 ทีได้รับการสอนโดยใช้เกมการละเล่นพืนบ้านไทยแบบ
ประยุกต์กบั วิธีสอนแบบปกติ พบว่า นักเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้เกมการละเล่นพืนบ้านไทย
แบบประยุกต์ มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนสู งกว่าวิธีสอนแบบปกติ
และจากผลการวิจยั ทีพบว่า นักเรี ยนมีคะแนนเฉลียในตัวชีวัด ค2.2ป3/1 เรื องการแก้โจทย์
ปั ญหาความยาว น้อยทีสุ ด อาจเป็ นเพราะว่า การแก้โจทย์ปัญหา ต้องใช้การคิดในระดับสู ง คือต้อง
ใช้การคิดหลายขันตอน ต้องอาศัยทักษะการสื อสาร และทักษะพืนฐานหลายอย่าง เช่นทักษะการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ ทักษะการผสมผสาน แต่มีนกั เรี ยนหลายคนในกลุ่มอ่อนทีอ่านหนังสื อยังไม่
คล่อง ทําให้ไม่เข้าใจคําถาม จึงคิดวิเคราะห์เพือหาคําตอบไม่ได้ และนอกจากนันนักเรี ยนใน
ระดับชันประถมศึกษาปี ที 3 ยังอยูใ่ นวัยทีมีพฒั นาการด้านความรู้ความเข้าใจในระดับรู ปธรรมตาม
แนวคิดของเพียเจท์ทีจัดให้เด็กอายุ 7 – 11 ปี อยูใ่ นระยะปฏิบตั ิรูปธรรม แต่การแก้โจทย์ปัญหาเป็ น
เรื องของนามธรรม ทําให้คะแนนผลการเรี ยนรู้ในการแก้ปัญหาน้อยกว่าด้านอืนๆ และสอดคล้อง
กับแนวคิดของสเตอร์ นเบอร์ ก (1985 : 320, อ้างถึงใน สุ ดารัตน์ ดวงสุ ดาวงศ์ ) ทีกล่าวถึง การคิดใน
ระดับสู งว่า การคิดขันสู ง เป็ นกระบวนการคิดทีซับซ้อนต้องประกอบด้วยขันตอนย่อยหลายขัน
คือ การระบุปัญหา (Problem identification) การจํากัดความปั ญหา (Definition of problem) การ
สร้างกลวิธีในการแก้ปัญหา (Constructing a strategy for problem solving) การจัดระบบข้อมูลที
เกียวข้องกับปั ญหา (Organizing information about a problem) การจัดสรรทรัพยากร (Allocation of
resource) การตรวจสอบ การแก้ปัญหา (Monitoring problem solving) การประเมินผลการแก้ปัญหา
(Evaluation problem solving) ดังนันการแก้โจทย์ปัญหา จึงยังต้องพัฒนาให้มากขึนในระดับชันที
สู งขึน เพือให้สอดคล้องกับ การพัฒนาทางสติปัญญาตามวัยของนักเรี ยน
3. ด้านความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3ทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค
STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย พบว่า นักเรี ยนมีความคิดเห็น โดยภาพรวม
ของทุกด้าน อยูใ่ นระดับเห็นด้วยมาก เมือพิจารณารายด้านพบว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับที 1
คือ ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ รองลงมาคือด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และ ลําดับสุ ดท้ายคือ ด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า ด้าน
บรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ ประเด็นทีนักเรี ยนเห็นด้วยมากลําดับที 1คือ ทําให้นกั เรี ยนเต็มใจ
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ร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข ทังนีอาจเป็ นเพราะในขันกิจกรรมกลุ่ม ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละ
กลุ่มร่ วมกันเรี ยนรู ้อย่างอิสระ โดยครู คอยแนะนําบ้างเมือนักเรี ยนต้องการความช่วยเหลือ ความ
สนุกสนานในกิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย เป็ นแรงจูงใจในการเรี ยนรู้อย่างดีเพราะการเล่นเป็ น
สิ งทีเด็กทุกคนชอบและยิงมีความสําเร็ จของตนเองกับความสําเร็ จกลุ่มเป็ นเป้ าหมาย
ยิงทําให้
นักเรี ยนทุกคนกระตือรื อร้นในการเรี ยนมากขึนซึ งสอดคล้องกับสํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ(2541:7) ทีกล่าวว่าการเล่น เป็ นกิจกรรมทีสําคัญในชีวติ เด็กทุกคน เด็กจะ
รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และวิเชียร เกษประทุม (2548:11) ทีกล่าวถึงคุณค่าของการละเล่นของ
เด็กว่า ทําให้เด็ก จิตใจเบิกบาน สามารถเข้ากับเพือนฝูงได้
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ประเด็นทีนักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับที 1 คือ ทําให้นกั เรี ยนรู้จกั ยกย่อง
ชมเชยและให้กาํ ลังใจผูอ้ ืนมากขึน
ทังนีอาจเป็ นเพราะกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบนีนักเรี ยนได้เห็น
ความสามารถของเพือนในกลุ่มโดยเฉพาะนักเรี ยนอ่อนแต่มีความสามารถในการเล่นและช่วยให้
กลุ่มได้รับชัยชนะในการแข่งขันได้ จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนอ่อนมีกาํ ลังใจในการเรี ยนและร่ วมสร้าง
ความสําเร็ จให้กลุ่ม และด้านการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ พบว่า นักเรี ยนเห็นด้วยมากเป็ นลําดับที 1
คือ ทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับเพือนในกลุ่ม ทังนีอาจเป็ นเพราะว่า นักเรี ยนชอบการ
เรี ยนรู้เป็ นกลุ่มและได้ทาํ งานร่ วมกัน
ได้ช่วยเหลือซึงกันและกันทังการเรี ยนและการเล่น
การละเล่นเป็ นสิ งทีสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างในกลุ่ม เพราะการเล่นทีสนุกสนานนันทุกคนต้อง
เข้าใจกัน รับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนําจากเพือน ไม่ขดั แย้งกันความสําเร็ จจึงจะเกิดขึน ทําให้
เข้าใจวิธีการทํางานทีประสบความสําเร็ จของกลุ่ม ซึงสอดคล้องกับทิวาพร อุณยเกียรติ (2547: 99)
ทีศึกษาผลการเรี ยนรู้เรื องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 4 ที
จัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันเทคนิค STADและTGT นักเรี ยนมีความคิดเห็นว่า ทําให้นกั เรี ยนรู ้จกั
การทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนและการทํางานระบบกลุ่ม อังคนา ปานนก (2546:128) ทีพบว่านักเรี ยน
ส่ วนใหญ่ชอบทํางานเป็ นกลุ่มเพราะได้ทาํ กิจกรรมต่างๆได้ปรึ กษาหารื อกันและช่วยเหลือซึ งกัน
และกัน ทังนีเพราะเพือนร่ วมวัยสามารถสร้างความสัมพันธ์ทีดีภายในกลุ่มและสร้างความสุ ขใน
การเรี ยนรู้
สลาวิน (Slavin 1980,อ้างถึงในปราณี จงศรี 1545:80) ได้ทาํ การทดลองเพือศึกษา
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพือนทีเป็ นผิวขาว ผิวดํากลุ่มทีมีผลสัมฤทธิสู งและกลุ่มทีมีผลสัมฤทธิตําโดย
แบ่งกลุ่มทดลองเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มที 1 เรี ยนตามรู ปแบบกลุ่มสัมฤทธิ (STAD)กลุ่มที 2 เรี ยนตาม
รู ปแบบทีมการแข่งขัน(TGT)ผลการทดลองพบว่า
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพือนในกลุ่มสัมฤทธิ
(STAD)จะห่วงใยในกลุ่มเพือนเป็ นอย่างดี พูนศรี อาภรณ์รัตน์(2548: 170) ทีศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาและการสื อสารทางคณิ ตศาสตร์ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันพบว่านักเรี ยนมีความคิดเห็นว่าชอบทําแบบทดสอบย่อย ต้องการ

118
ให้มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือกันในวิชาอืนๆอีกเพราะได้ช่วยกันทํางานและแลกเปลียนความ
คิดเห็นกับเพือนๆทําให้เกิดความเข้าใจในบทเรี ยน พิมพาภรณ์ สุ ขพ่วง (2548: 120) ได้ศึกษาผลการ
เรี ยนรู ้เรื อง โจทย์ปัญหาเศษส่ วนของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 โดยใช้วธิ ีสอนแบบร่ วมมือกัน
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ (STAD) ร่ วมกับเทคนิค KWDL พบว่า นักเรี ยนชอบการทํางานกลุ่ม มี
อิสระในการเรี ยนรู้และมีความสุ ขในการเรี ยนรู้ สอดคล้องกับวิราภรณ์ ปนาทกุล(2531:17-18) ที
กล่าวถึงประโยชน์ในการเล่นของเด็กว่า
ช่วยเสริ มพัฒนาการทางอารมณ์ ในแง่ทาํ ให้เด็กรู้สึก
สบาย ร่ าเริ งแจ่มใส ปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมต่างๆได้ดี ช่วยส่ งเสริ มพัฒนาการทางสังคม คือทําให้
เด็กรู ้จกั การร่ วมมือกัน การสร้างมิตรภาพระหว่างเพือนฝูง และสอดคล้องกับแนวคิดของ วัฒนาพร
ระงับทุกข์ (2542:43)ทีกล่าวว่า วิธีการทีทําให้เกิดการเรี ยนรู้มากทีสุ ด คือกระบวนการกลุ่มทีสมาชิก
ในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึงกันและกัน แลกเปลียนและแบ่งปัน ประสบการณ์ซึงกันและกันมากทีสุ ด
ได้พดู คุยและอภิปรายร่ วมกัน และได้ร่วมกันสรุ ปความคิดรวบยอดเพือบรรลุวตั ถุประสงค์ทีตังไว้
4. ด้านความสามารถในการคิด ทีได้จากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย ผลการวิจยั พบว่า ความสามารถในการคิดทีได้จากจาก
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี เมือพิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า นักเรี ยนมี
ความสามารถในการคิดอยูใ่ นระดับดีเยียม คือ เสนอแนะการเล่นทีสอดคล้องกับเนื อหา อาจเป็ น
เพราะว่า ความสามารถในการคิดทีเป็ นกระบวนการทีเกิดขึนในสมองของด็ก ในการทีจะดึงเอา
ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทีได้รับทังจากการเรี ยนและการละเล่น มารวบรวมและทําความ
เข้าใจ แล้วแปลงข้อมูลต่างๆเหล่านันมารวมเข้ากับความคิดใหม่เพือการคิดค้นสิ งใหม่ๆ แต่
กระบวนการนันต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมาใช้ เช่น ทักษะการการอภิปราย ทักษะการจําแนกแยกแยะ
ทักษะการเชือมโยง ดังนันเมือได้รับการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD ทีนักเรี ยนได้เรี ยนรู้ร่วมกัน มีการ
อภิปรายแลกเปลียนเรี ยนรู ้ร่วมกัน มีเป้ าหมายทีความสําเร็ จร่ วมกันเป็ นแรงจูงใจ และมีกิจกรรม
การละเล่นของเด็กทีให้ทงความสนุ
ั
กสนาน ไม่เครี ยด การละเล่นของเด็กมีส่วนช่วยฝึ กการใช้
ความคิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จกั การสังเกตและแยกแยะข้อแตกต่าง
ส่ งเสริ มให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์
จึงส่ งผลให้นกั เรี ยนนําความสามารถในการคิดทีหลากหลายเช่น การคิดวิเคราะห์
การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการทีมีความเกียวเนื องกันอยูแ่ ล้วในสมองของทุก
คน ดึงเอาข้อมูลและประสบการณ์ทีได้รับจากการเรี ยนรู้มาแปลงข้อมูลเหล่านันและเชือมโยงการ
เรี ยนรู้เหล่านันๆเข้าด้วยกัน รวมเข้ากับความคิดใหม่ของตนเอง แล้วแสดงออกมาให้ผอู้ ืนได้รู้โดย
การร่ วมกันเสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืนๆเช่น การกระโดดไกลกับเรื องการเปรี ยบเทียบ
ความยาวและความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาว การเล่นเปตองกับเรื องการคาดคะเนความยาว
การเล่นเรื อบกกับเรื องการเปรี ยบเทียบความยาวและการแก้โจทย์ปัญหาการลบเกียวกับความยาว
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การเล่นม้าก้านกล้วยกับเรื องการเลือกเครื องมือและหน่วยการวัดความ ซึงสอดคล้องกับแนวคิด
ของทิศนา แขมณี (2546: 40) และวัชรา เล่าเรี ยนดี(2550:3)ทีกล่าวในทํานองเดียวกันว่า การคิด
คือ การเลือก การจัดรวบรวม การทําความเข้าใจกับประสบการณ์ต่างๆ การคิดทีมีคุณภาพจะช่วย
ให้เรี ยนรู ้ได้ผลยิงขึนจากประสบการณ์ และสามารถพัฒนาสติปัญญาให้ดียงขึ
ิ นด้วย มาร์โซโน
( Marzono1993, อ้างถึงในวัชรา เล่าเรี ยนดี 2550:3)ได้กล่าวว่า การคิดเป็ นกระบวนการให้เหตุผลที
เกียวกับงานทีทําหรื อสิ งทีเรี ยนรู ้เพือแสดงให้รู้วา่ เข้าใจเนือหาและการปฏิบตั ินนั และทิพย์วลั ย์
สี จนั ทร์และคณะ(2546:1) ทีกล่าวไว้วา่ การคิดเป็ นกระบวนการของสมองทีเกิดขึนภายใน สมอง
จะดึงเอาข้อมูล หรื อประสบการณ์ต่างๆ ทีอยูใ่ นความทรงจํา มารวมเข้ากับความคิดใหม่ๆ ใน
กระบวนการต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมาใช้ในการคิด เช่น การเรี ยนรู้ ความจํา ภาษา การถ่ายโยงการ
เรี ยนรู้ เหตุผล แรงจูงใจ การตัดสิ นใจและการรับรู้ นําเอาข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ทีมี
อยู่ มาจัดวางอย่างเหมาะสม เพือให้ได้มา ซึงผลลัพธ์ เช่น การตัดสิ นใจเลือกในสิ งทีดีทีสุ ด และ
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ทัศนีย ์ จินตพิทกั ษ์กุล (2547: 157-162)ทีศึกษาลักษณะและคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านของเด็ก พบว่า การละเล่นพืนบ้านบางอย่างส่ งเสริ มให้ผเู้ ล่นได้ฝึกใช้ความคิด
อย่างมีเหตุมีผลมีการสังเกตและแยกแยะข้อแตกต่างและส่ งเสริ มให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
5.ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยทีได้จากการจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับดี เมือ
พิจารณาแต่ละประเด็น พบว่า นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยอยูใ่ น
ระดับดี เป็ นลําดับที1 คือ ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย อาจเป็ นเพราะว่า
การละเล่นของเด็กไทย เป็ นสิ งทีเด็กไทยทุกคนรู้จกั และเล่นกันมาตามสภาพภูมิลาํ เนา ประเพณี และ
วัฒนธรรมของท้องถิน ซึงเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของคนไทยทีรู้จกั เลือกใช้ ศิลปะ ดนตรี กีฬาให้
สอดคล้องกับภูมิประเทศ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม และการละเล่นพืนบ้านของไทย
ก็เป็ นสิ งหนึงทีมีมากับความเป็ นไทยตังแต่ดึกดําบรรพ์ ทีคนไทยนํามาแสดงออกถึงความอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ขและสนุกสนานของชี วติ ทีเป็ นอิสระดังที ปรากฏในศิลาจารึ กของพ่อขุนรามคําแหง(พระยา
อนุมานราชธน 2510:33,อ้างถึงใน ทัศนีย ์ จิตพิทกั ษ์กุล 2547:23-25) ทีกล่าวไว้วา่ “ใครจักเล่น เล่น
ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเลือน เลือน” และการละเล่นของเด็กไทยก็เป็ นกิจกรรมการเล่นทีไม่
ซับซ้อน ไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์มาก มีวธิ ี เล่นหลากหลาย และมีการสื บทอดกันมาจากบรรพบุรุษสู่
ลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี ในปั จจุบนั มีการนําการละเล่นมาเล่นกันเป็ นประจําในบางการละเล่นเช่น
การดีดลูกแก้ว การเล่นเตย การเล่นเก้าอีดนตรี วิงสามขา แต่ยงั มีการละเล่นอีกหลายๆอย่างที
นักเรี ยนไม่เคยเล่น เมือมีการนําเสนอการละเล่นทียังไม่รู้จกั มาเล่น จึงสร้างความสนุกสนานและได้
เรี ยนรู ้ถึงการละเล่นทีหลากหลายของเด็กไทย
จึงสามารถทําให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจใน
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การละเล่นของเด็กไทยได้ดียงขึ
ิ น ดังนันการประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย จึงเป็ น
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีกระตุน้ ให้นกั เรี ยนได้รู้จกั การละเล่นอีกหลายรู ปแบบ สร้างความสนุกสนาน
และเห็นประโยชน์ของการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทยกับการเรี ยนรู้ จึงทําให้นกั เรี ยนเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
พร้อมทังเห็นถึงคุณค่าของการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย และยังเป็ นการร่ วมอนุรักษ์และรักษาการละเล่นของท้องถินไว้ไม่ให้เลือนหายไป ให้คง
อยูค่ ู่กบั ความเป็ นไทยสื บไป
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ทีได้นาํ เสนอไปแล้วนัน

ผูว้ จิ ยั มีขอ้ ค้นพบและข้อเสนอแนะมีรายละเอียด

ดังนี
ข้ อเสนอแนะเพือนําผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที
กําหนดไว้และสามารถนําไปใช้จดั การเรี ยนรู้กบั นักเรี ยนได้ ดังนันครู ผสู้ อนสามารถนําแผนการ
จัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยนีไปขยายผล และ
จัดการเรี ยนการสอนให้นกั เรี ยนได้โดยอาจปรับประเภท
กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยให้
เหมาะสมกับ เพศ วัย พัฒนาการของนักเรี ยน และเนื อหาทีจัดการเรี ยนรู้ เพือให้เกิดประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด
2. จากผลการวิจยั พบว่า คะแนนเฉลียหลังเรี ยนด้วย เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรม
การละเล่นของเด็กไทย สู งกว่าก่อนเรี ยน แสดงว่า การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดย
ประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
สามารถพัฒนาผลการเรี ยนรู้สาระการเรี ยนรู้
คณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการคิดของนักเรี ยนให้สูงขึนได้ ดังนันสถานศึกษาควรส่ งเสริ มให้
ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย เพือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของโรงเรี ยนและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ น
ไทยให้ดีขึนอีก
3. จากผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอยูใ่ นระดับดี โดยเฉพาะด้านการ
เสนอแนะการละเล่นอืนๆทีสอดคล้องกับเนือหาอยูใ่ นระดับดีเยียม แสดงว่า การละเล่นของเด็กไทย
สามารถพัฒนา การคิดแบบสร้างสรรค์ทีสอดคล้องกับวัยของนักเรี ยนได้ ดังนันครู ผสู้ อนจึงควรจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้โดยใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็ก เพือพัฒนาความสามารถในการคิดด้านอืนๆ
เช่น การคิดแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ของนักเรี ยนให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษา พุทธศักราช 2551 ซึงอาจจัดไว้ในกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนหรื อจัดเป็ นสาระเพิมเติม
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ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรมีการวิจยั เพือพัฒนา ผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัดในเนือหาอืนๆ เช่น การชัง การ
ตวง เวลาด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
2. ควรมีการวิจยั เพือพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการ
เล่นของเด็กไทย กับ การเรี ยนรู ้ในสาระ อืนๆ เช่น สาระที 1 จํานวนและการดําเนินการ เรื อง การ
บวก การลบ
3. ควรมีการวิจยั การจัดการเรี ยนรู้ โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทยกับการ
จัดการเรี ยนแบบร่ วมมือเทคนิคอืนๆ เช่น เทคนิค ทีมการแข่งขัน (TGT) เทคนิคกลุ่มช่วยรายบุคคล
TAI เทคนิค Jigsaw เทคนิคการศึกษาแบบกลุ่ม GI
4.
ควรมีการวิจยั การจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยการละเล่นของเด็กเพือพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ดา้ นอืนๆ เช่น ความซือสัตย์สุจริ ต มีวินยั อยูอ่ ย่างพอเพียง
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โครงสร้ างหน่ วยการเรียนรู้ ที 5.1 เรือง การวัดความยาว
ค13101 คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เวลา 12
ชัวโมง
……………………………………………………
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัด วัดและคาดคะเนของสิ งทีต้องการวัด
ตัวชีวัด ค2.1/ป3/1 บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร และ มิลลิเมตร เลือกเครื องวัดทีเหมาะสม
และ เปรี ยบเทียบความยาว
ค2.1/ป3/2 บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว
มาตรฐาน ค 2.2 การแก้ปัญหาเกียวกับการวัด
ตัวชีวัด ค2.2/ป3/1 แก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว การชัง ตวง การตวง เงิน และเวลา
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมายทาง
คณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชือมโยงความรู้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค6.1/ป3/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา
ค6.1/ป3/2ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆได้อย่าง เหมาะสม
ค6.1/ป3/3ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค6.1/ป3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ใน การสื อสาร การสื อความหมายและ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค6.1/ป3/5เชือมโยงความรู ้ต่าง ๆ ในคณิ ตศาสตร์และเชือมโยง คณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืนๆ
สาระสํ าคัญ
การวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง ต้องเลือกใช้เครื องมือวัด หน่วยวัดให้
เหมาะสม เพือจะได้ความยาว ความสู ง หรื อระยะทางทีถูกต้องมากทีสุ ด การเรี ยนรู้เรื องการวัด
ความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง จะสามารถนําความรู้และทักษะทีได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวติ
จริ งได้อย่างเหมาะสม
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
- การวัดความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เมตร
- การเลือกเครื องมือเครื องใช้ทีวัดความยาวและหน่วยการวัดความยาว
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- การคาดคะเนความยาวและความสู ง
- การเปรี ยบเทียบความยาวและความสู ง
- ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว
- โจทย์ปัญหาเกียวกับความยาว
ทักษะกระบวนการ
- วัดความยาว ความสูงและระยะทาง
- บอกความยาว ความสูงระยะทางเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร
- เลือกใช้ เครืองมือวัดและหน่วยการวัดความยาว ความสูงและระยะทางทีเป็ นมาตรฐาน
- คาดคะเนความยาวเป็ นเมตรและเซนติเมตร
- เปรียบเทียบความยาว ความสูง หรือระยะทาง
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัด
- วิเคราะห์โจทย์และหาคําตอบจากโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเกียวกับความยาว
คุณลักษณะ
- มีระเบียบวินยั ใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
- มีความรับผิดชอบและรอบคอบในการทํางาน
- มีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์
สมรรถสําคัญของผูเ้ รี ยน
- ความสามารถในการคิด
1.เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. แก้ปัญหา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็ นไทย
ชินงาน/ภาระงาน
- บันทึกผลจากกิจกรรมการละเล่นทีครู กาํ หนดให้
- เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
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การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล
1. ตรวจใบงานและทดสอบ
2. ประเมินความสามารถ
ในการคิด
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านรักความเป็ นไทย

เครืองมือ การวัดและประเมินผล
ใบงาน แบบทดสอบ
แบบประเมินความสามารถ
ในการคิด
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ด้านรักความเป็ นไทย

เกณฑ์ การวัดและ
ประเมินผล
ร้ อยละ 70 ขึนไปถือว่าผ่าน
เกณฑ์ ประเมินแบบRubric
เกณฑ์ ประเมินแบบRubric

แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
รวม

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น
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เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
แต่ไม่
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ให้เข้าใจได้บางส่วน
ปฏิบตั ิ ไม่ได้

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
ได้มากกว่า 3 ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวนให้
เพือนร่ วมกิจกรรมการ
เล่นทีสอดคล้องกับ
ประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,วิธีการ
เล่น และกติกาการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินได้
ถูกต้องอย่างน้อย 1
การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้เพือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบ้านไทยและบอก
ประโยชน์ของการละเล่น
พืนบ้านไทยได้อย่างน้อย
2 - 3 ประการ
บอกชือการละเล่น กติกา
และวิธีการเล่นการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
สอดคล้องกับประเพณี ได้

0 = ไม่ ผ่าน

ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น การละเล่น
พืนบ้านในท้องถินได้
บางส่ วน

ร่ วมกิจกรรมการเล่น
และบอกชือการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินได้
บางส่ วน

ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
ได้อย่างน้อย 1 ประการ
บอกชือการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
สอดคล้องกับประเพณี
ได้

ชักชวน,แนะนําให้เพือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบ้านไทยไม่ได้

บอกชือการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
สอดคล้องกับประเพณี
ไม่ได้

กิจกรรมการเรี ยนรู้
จัดการเรียนรู้ ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการเล่นของเด็กไทย มีขนตอน
ั
ดังนี
ขันที 1 ขันเตรี ยมตัวผูเ้ รี ยน ครู แจ้งเป้ าหมายการเรี ยนรู้ วิธีการทํากิจกรรมกลุ่ม
ขันที 2 ขันสอนเนื อหา โดยครู เลือกวิธีสอนทีเหมาะสมกับสาระเพือให้บรรลุ
เป้ าหมายตามตัวชี วัด
ขันที 3 ขันกิจกรรมกลุ่ม โดยครู จดั นักเรี ยนเข้ากลุ่มย่อย โดยคละผลสัมฤทธิ สู ง
ปานกลางและ ตํา ในสัดส่ วน 1:2:1 แล้วครู แจกใบความรู้และใบงานให้กลุ่มศึกษา และทํากิจกรรม
ตามคําชีแจงในเอกสารประกอบการเรี ยนรู้ ซึ งประกอบด้วยกิจกรรมจากใบงาน และการละเล่น
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พืนบ้าน และการประเมินความสามารถในการคิด การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรัก
ความเป็ นไทย
ขันที 4 ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล ทดสอบย่อย และ ยกย่องกลุ่มทีประสบ
ผลสําเร็ จ
สื อการเรียนรู้
- ใบความรู้ วิธีเล่นปิ ดตาตีหม้อ ดีดลูกแก้ว ทอยเส้น วิงเปี ยว วิงกระสอบ เดินกะลา
- ใบงาน
- เครื องมือวัดความยาว
- สิ งของสําหรับ วัดความยาว
- ตัวอย่างโจทย์ปัญหา
- แบบทดสอบหลังเรี ยน
- อุปกรณ์การเล่น ปิ ดตาตีหม้อ ดีดลูกแก้ว ทอยเส้น วิงเปี ยว วิงกระสอบ เดินกะลา
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แผนจัดการเรี ยนรู ้ที1 การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิคSTAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ค13101 คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เรื อง การเลือกเครื องมือทีใช้วดั ความยาวและหน่วยการวัดความยาว
เวลา 2 ชัวโมง

.............................................................................................................................................................
มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี วัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ งทีต้องการวัด
ตัวชีวัด ค 2.1 ป.3/1 บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เลือกเครื องวัดทีเหมาะสมและ
เปรี ยบเทียบความยาว
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ป.3/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมายและ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืนๆ
ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สาระสํ าคัญ
การวัดความยาวเป็ นวิธีการหาความยาว ความสู ง หรื อระยะทางของสิ งต่างๆ สามารถทําได้
โดยใช้เครื องมือวัดความยาวทีเป็ นมาตรฐานและบอกค่าด้วยหน่วยวัดความยาวทีเป็ นหน่วย
มาตรฐาน
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
- การวัดความยาวทีมีหน่วยเป็ นเมตร เซนติเมตร และมิลลิเมตร
- การเลือกใช้เครื องมือวัดและหน่วยการวัดความยาวทีเหมาะสม
ทักษะ/กระบวนการ
- วัดและบอกความยาวหรื อความสู งเป็ นเมตร เซนติเมตรและมิลลิเมตร
- เลือกใช้เครื องมือวัดและหน่วยการวัดความยาว ความสู งและระยะทางทีเป็ นมาตรฐาน
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คุณลักษณะ
- มีระเบียบวินยั ความรอบคอบและความรับผิดชอบต่อการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
- ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็ นไทย
ชินงาน/ภาระงาน
- บันทึกผลการเลือกใช้เครื องมือวัดความยาวทีเป็ นมาตรฐานวัดอุปกรณ์การเล่นปิ ดตาตี
หม้อและบอกค่าทีวัดได้ดว้ ยหน่วยวัดทีเป็ นมาตรฐาน
- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืนๆทีสอดคล้องกับสาระการเรี ยนรู้
การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจจากใบงานซึ งปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่ม และ แบบทดสอบ
1.2 ประเมินพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรู ปแบบอืน
2. เครื องมือการวัดและประเมินผล
2.1 แบบฝึ กจากใบงาน และ แบบทดสอบที 1
2.2 แบบประเมินแบบ Rubric
- แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน
1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น
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แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
รวม

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ได้คะแนนรวมจากใบงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2 ได้คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.3 เกณฑ์การประเมิน Rubric
เกณฑ์ การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
แต่ไม่
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ให้เข้าใจได้บางส่วน
ปฏิบตั ิ ไม่ได้

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้มากกว่า 3
ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวน
ให้เพือนร่ วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคล้อง
กับประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น และกติกา วิธีการเล่น การละเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน พืนบ้านในท้องถินได้
ท้องถินได้ ถูกต้องอย่าง บางส่วน
น้อย 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย การละเล่นพืนบ้าน
และบอกประโยชน์ของ ไทยและบอก
การละเล่นพืนบ้านไทย ประโยชน์ของ
ได้อย่างน้อย
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้อย่างน้อย 1
2 - 3 ประการ
ประการ
บอกชือการละเล่น
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
การละเล่นพืนบ้านใน สอดคล้องกับ
ท้องถินทีสอดคล้องกับ ประเพณี ได้
ประเพณี ได้

0 = ไม่ ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการ
เล่น และบอก
ชือการละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินได้
บางส่วน
ชักชวน,แนะนํา
ให้เพือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบ้านไทย
ไม่ได้

บอกชือ
การละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินที
สอดคล้องกับ
ประเพณี ไม่ได้

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขันที 1 ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.1 ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2 ครู ชีแจงวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่ม เป้ าหมายของการทํางานร่ วมกันใน
การทํางานกลุ่ม
1.3 ครู แจ้งคะแนนฐานของนักเรี ยนแต่ละคนและวิธีการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนทราบ
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ขันที 2 ขันสอน
2.1 ทบทวนความรู้เดิม โดยครู สนทนาซักถามนักเรี ยนทีเกียวกับเครื องมือวัดความ
ยาวและหน่วยการวัดความยาวจากประสบการณ์เดิมของนักเรี ยน จากนันครู หยิบสิ งของ เช่น หลอด
ดูด แปรงลบกระดาน ขึนมาให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกว่า หลอดดูด แปรงลบกระดานยาวเท่าไร
นักเรี ยนควรใช้อะไรวัดความยาว (ไม้บรรทัด)
2.2 ครู แสดงเครื องมือวัดความยาวจริ งให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ได้แก่ ไม้บรรทัด ไม้
เมตร สายวัดชนิดตลับ สายวัดตัว แล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกว่าเครื องมือวัดความยาวแต่ละชนิด
สามารถใช้วดั สิ งของอะไรในห้องเรี ยนได้บา้ งและหน่วยการวัดความยาวทีวัดได้ใช้หน่วยการวัดใด
บอกความยาว ครู ซกั ถามว่าเหตุใดจึงเลือกใช้เครื องมือวัดความยาวชนิดนันๆ จากนันให้นกั เรี ยนวัด
ความยาวของสิ งของทีบอกไว้ เช่น วัดความยาวของสมุด ดินสอ ยางลบด้วยไม้บรรทัด วัดความสู ง
ของโต๊ะครู ดว้ ยไม้เมตร วัดความยาวของกระดานดําด้วยสายวัดชนิดตลับ วัดรอบเอวนักเรี ยนด้วย
สายวัดตัว จากนันให้นกั เรี ยนบอกผลการวัดทีได้จากการปฏิบตั ิ ครู บนั ทึกผลการวัดไว้บนกระดาน
2.3
ครู สรุ ปข้อมูลจากสิ งทีนักเรี ยนรายงานผลการปฏิบตั ิและอธิ บายสาระการ
เรี ยนรู ้เพิมเติม โดยแสดงภาพการใช้เครื องมือวัด เช่น ภาพการวัดผ้าจากม้วนผ้าด้วยไม้เมตร ภาพ
ช่างไม้ใช้สายวัดชนิดตลับวัดไม้ ภาพช่างตัดเสื อวัดสัดส่ วนของลูกค้า จากนันครู ติดภาพสิ งต่างๆที
ต้องการวัดบนกระดานดําประมาณ 8-10 ภาพ แล้วให้นกั เรี ยนอาสาสมัครออกมาเขียนใต้ภาพ แต่ละ
ภาพว่าควรใช้เครื องมือวัดความยาวชนิดใดและใช้หน่วยการวัดความยาวใดบอกความยาว แล้วให้
นักเรี ยนทังชันช่วยกันตรวจสอบและแก้ไขหากเกิดข้อผิดพลาด
2.4 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปการเลือกใช้เครื องมือวัดความยาว ความสู งของสิ ง
ต่างๆและระยะทางโดยใช้เครื องมือวัดทีเป็ นมาตรฐาน ได้แก่ ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัด
ชนิดตลับ และบอกความยาว ความสู งของสิ งต่างๆหรื อระยะทางเป็ นหน่วยวัดทีเป็ นมาตรฐานได้แก่
มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร
ขันที 3. กิจกรรมกลุ่ม
3.1ครู จดั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน1คน โดยคัดเลือกจากผลสัมฤทธิทางการเรี ยนในสาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
3.2 ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยนชุดที 1 ประกอบด้วยคําชีแจง ใบความรู้
ใบงานวิธีเล่นปิ ดตาตีหม้อ (กลุ่มละ2ชุด) จากนันให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสาร
ประกอบการเรี ยน จนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน ถ้าเกิดข้อสงสัยให้ซกั ถามครู ทีคอย
ดูแลการปฏิบตั ิงานกลุ่มของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดและทําใบงานตามขันตอน
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3.3 เมือทุกกลุ่มร่ วมกันศึกษาใบความรู้และทํา ใบงานตอนที 1 เรี ยบร้อย ครู ดาํ เนิน
กิจกรรมการเล่นปิ ดตาตีหม้อ โดยชีแจงวิธีการเล่น กติกาการเล่น การปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงาน
ตอนที 2และทดลองเล่นปิ ดตาตีหม้อ
3.4 ก่อนการแข่งขันให้แต่ละกลุ่มวัดอุปกรณ์การเล่นปิ ดตาตีหม้อ ได้แก่ ระยะทาง
ระหว่างจุดเริ มต้นถึงจุดทีตังหม้อ (กระถาง , ปี บ หรื อกระป๋ องนม) รวมทังระยะห่างระหว่างหม้อ
ของกลุ่มกับหม้อของกลุ่มอืนๆโดยเลือกใช้อุปกรณ์การวัดทีครู แจกให้แล้วบันทึกผลลงในใบงาน
จากนันให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนมากลุ่มละ 1 คน เพือแข่งขันกันตีหม้อใครตีได้ก่อนเป็ นผู้
ชนะ แข่งขันกันจนสมาชิกทัง 4 คนได้เล่นจนครบ ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการแข่งขัน
3.5 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะการเล่นของเด็กแบบอืนๆทีนักเรี ยน
คิดว่าเหมาะสมกับเนื อหาทีเรี ยนรู ้ พร้อมทังวิธีการทีนํามาใช้ได้สอดคล้องกับเนื อหา ครู คอยสังเกต
และร่ วมซักถามพร้อมทังประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
รักความเป็ นไทยตามแบบประเมินทีกําหนด
ขันที 4 ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล ทดสอบย่อยและยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
4.1 ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบกิจกรรมจากใบงานและแก้ไขข้อผิดทีเกิดขึน
แล้วร่ วมกันสรุ ปบทเรี ยน
4.2 ทดสอบย่อย ครู ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแต่ละ
คนทําแบบทดสอบจํานวน 5 ข้อในการทดสอบนักเรี ยนแต่ละคนจะทําข้อสอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ใช้เวลา 10 นาที จากนันร่ วมกันตรวจคําตอบจาก
แบบทดสอบ คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่มแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้
รางวัล และมอบรางวัลให้กลุ่มทีมีระดับการพัฒนาสู งสุ ด
สื อการเรี ยนรู้
1. ใบความรู้ , วิธีเล่นปิ ดตาตีหม้อ
2. เครื องมือวัดความยาวได้แก่ ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ
3. สิ งของต่างๆเช่น หลอดดูด ดินสอ แปรงลบกระดาน และรู ปภาพ เช่น ภาพการวัดผ้า
จากม้วนผ้าด้วยไม้เมตร ภาพช่างไม้ใช้สายวัดชนิดตลับวัดไม้ ภาพช่างตัดเสื อวัดสัดส่ วนของลูกค้า
ภาพตูเ้ ย็น ภาพกล่องนม ภาพกางเกง ภาพเด็กนักเรี ยน ภาพตูเ้ สื อผ้า
4. อุปกรณ์ในการเล่นปิ ดตาตีหม้อ ได้แก่ กระถาง ไม้ตีหม้อ ผ้าปิ ดตา
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บันทึกหลังสอน
ในแผนจัดการเรี ยนรู้ที 1 เรื อง การเลือกใช้เครื องมือวัดและหน่วยวัดความยาว นักเรี ยนทุก
กลุ่มมีความกระตือรื อร้น สนใจและตังใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนดีมาก และให้ความ
ร่ วมมือในการทํากิจกรรมของกลุ่มดี นักเรี ยนทีเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม ตังใจแนะนําเพือนในกลุ่ม สมาชิก
ในกลุ่มคอยกระตุน้ เพือนทีเรี ยนอ่อนให้ตงใจทํ
ั างาน ปั ญหาทีพบจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ในแผนจัดการเรี ยนรู ้นีคือ
1. เพือนในกลุ่มจะช่วยกันบอกคําตอบให้กบั นักเรี ยนอ่อนทําให้ไม่ได้คิดเอง ครู ตอ้ ง
พยายามชีแจงผลดีผลเสี ยให้นกั เรี ยนเข้าใจ
2. ปั ญหาเรื องการใช้เวลาในกิจกรรมการละเล่นนาน ครู ตอ้ งใช้วธิ ี สร้างข้อตกลงใหม่คือจะ
ให้เล่นอีกในกิจกรรมโฮมรู ม(จากข้อเสนอแนะของนักเรี ยนแล้วตกลงร่ วมกัน)
ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ น
ไทยในแผนจัดการเรี ยนรู ้ครังนีนักเรี ยนสามารถบอกการละเล่นอืนๆทีสอดคล้องกับบทเรี ยนได้มาก
เช่น การเล่นเตย การเล่นม้าก้านกล้วย ลิงชิงหลัก กาฟักไข่ วิงกระสอบ เดินไม้โถกเถก และ
นักเรี ยนช่วยกันบอกประโยชน์ในการเล่น เช่น ทําให้สนุกสนาน รู้วา่ อุปกรณ์การเล่นปิ ดตาตีหม้อที
ใช้มีขนาดเท่ากันหรื อแตกต่างกัน และควรทําตามกติกาการเล่นทุกครังเพือป้ องกันอันตรายทีอาจ
เกิดจากการเล่น

ลงชือ

ผูส้ อน
(นางสาวปรานี แพรอัตร์ )
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เอกสารประกอบการเรียนชุ ดที 1
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมการละเล่นของเด็กไทย
เรื อง การเลือกใช้เครื องมือวัดและหน่วยการวัดทีเหมาะสม
.............................................................................................................................................................
คําชีแจง
1. เอกสารนีประกอบด้วย คําชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วิธีเล่นปิ ดตาตีหม้อ
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทําแบบฝึ กหัดตามใบงาน ตอนที 1
ใช้เวลา 20 นาที
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกิจกรรมการเล่นปิ ดตาตีหม้อกับครู ผสู้ อน และทําแบบฝึ กหัดตาม
ใบงาน ตอนที 2 ใช้เวลา 30 นาที
กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหน้าทีโดยเน้นความร่ วมมือและช่วยเหลือกันด้านการเรี ยน
2. ศึกษาใบความรู ้ร่วมกันและซักถามกันจนแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความเข้าใจเนื อหา
อย่างชัดเจน
3. ฝึ กทักษะจากใบงาน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันทําแบบฝึ กจากใบงาน ช่วยกันคิดตอบคําถาม
ซักถามกันจนแน่ใจว่ากลุ่มของตนมีความเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน และ ร่ วมกิจกรรมการ
เล่นปิ ดตาตีหม้อ
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคําตอบ
นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันตรวจและให้คะแนนตาม
เกณฑ์ทีกําหนดให้
นักเรี ยนส่ งเอกสารทังใบความรู้และใบงานให้ครู ตรวจสอบความ
ถูกต้องอีกครังหนึง
5. นักเรี ยนร่ วมกันเสนอแนะการละเล่นรู ปแบบอืนทีสอดคล้องกับบทเรี ยน
6. นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ
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ใบความรู้ที 1
เครืองมือทีใช้ วดั ความยาวกับหน่ วยทีใช้ บอกความยาว
เครืองมือทีใช้ วดั ความยาว
เครื องมือวัดความยาวมีหลายชนิดเช่น ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดตัว สายวัดชนิดตลับ
เครื องมือเหล่านีต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสิ งทีต้องการวัด เช่น
ไม้ เมตร ใช้วดั ความยาววัสดุทีรวมกันอยูเ่ ป็ นม้วน เช่น ผ้า สาย
ยาง เชือก ไม้เมตรมีความยาว 1 เมตรหรื อ 100 เซนติเมตร
ไม้ บรรทัด ใช้วดั ความยาวของสิ งของทีมีความยาวไม่มากนัก เช่น สมุด
ดินสอ ยางลบ
สายวัดตัว ใช้วดั สัดส่ วนของร่ างกาย หรื อสิ งของทีมีส่วนโค้ง เช่น วัด
รอบเอว รอบอก วัดความยาวของเสื อ กางเกง กระโปรง สายวัดตัวยาว
ประมาณ 1 เมตร50 เซนติเมตร
สายวัดชนิดตลับ ใช้วดั ความยาวของสิ งทีมีความยาวมากๆ เช่น
ความยาวของกระดานดํา ประตู ความกว้างของถนน ห้องเรี ยน สนาม
กีฬา สายวัดชนิดตลับมีความยาวหลายขนาด
หน่ วยทีใช้ บอกความยาว
เมตร เซนติเมตร
มิลลิเมตร
เป็ นหน่วยวัดความยาวทีเป็ นหน่วยมาตรฐาน
เมตร
ใช้อกั ษรย่อ
ม.
เซนติเมตร
ใช้อกั ษรย่อ
ซม.
มิลลิเมตร
ใช้อกั ษรย่อ
มม.
ตัวอย่าง เช่น
ความกว้างของห้องเรี ยน, ถนน
ความสู งของเสาธง, เสาไฟฟ้ า,ต้นไม้
ความยาวของยางลบ ดินสอ ปากกา
ความหนาของกระจก, ไม้อดั

ควรใช้หน่วยวัดเป็ น
ควรใช้หน่วยวัดเป็ น
ควรใช้หน่วยวัดเป็ น
ควรใช้หน่วยวัดเป็ น

เมตร
เมตร
เซนติเมตร
มิลลิเมตร
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ปิ ดตาตีหม้ อ
ผูเ้ ล่น
ไม่จาํ กัดจํานวน
อุปกรณ์ หม้อดินหรื อ ปี บ ผ้าปิ ดตา และไม้สาํ หรับตียาวประมาณ 2-3 ฟุต
สถานทีเล่น สนาม หรื อลานกว้างๆ
ประโยชน์ ทสอดคล้
ี
องกับแผนจัดการเรียนรู้ และตัวชีวัด
- บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร จากการวัดอุปกรณ์การเล่นและ
ระยะทางทีวางหม้ อกับจุดเริ มเดิน
- เลือกใช้ เครืองวัดได้ เหมาะสมกับการวัดอุปกรณ์ การเล่ น
วิธีเล่น
1. กําหนดจุดเริ มต้น และจุดวางหม้อของผูเ้ ล่นแต่ละคน ให้เท่ากันทุกคน
2. ผูเ้ ล่นถือไม้สาํ หรับตีหม้อ มายืนทีจุดเริ มต้น
3. ให้เพือนใช้ผา้ ปิ ดตาแล้วจับตัวผูเ้ ล่นหมุนรอบตัว๒-๓รอบ แล้วผูเ้ ล่นเดินไปข้างหน้า
ประมาณว่าถึงจุดวางหม้อแล้วตี โดยห้ามใช้มือไม้ควานหา กลุ่มผูต้ ีถูกมากทีสุ ดเป็ นฝ่ ายชนะ
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ใบงานที 1
ตอนที 1 ให้เลือกใช้เครื องวัดความยาวและหน่วยวัดความยาวทีกําหนดให้เติมลงในช่องว่าง
(10 คะแนน)
ไม้บรรทัด
สายวัดตัว
ไม้เมตร สายวัดชนิดตลับ
มิลลิเมตร
เซนติเมตร
เมตร
1) ปูเป้ ใช้..................................วัดความยาวรอบเอวของนิดหน่อยได้ 65 ………………
2) มานีใช้.......................................วัดความสู งของตูเ้ ย็นได้ 8 ……………………
3) กานดาใช้....................................วัดความยาวของดินสอได้ 12 ………………………
4) เฉลิมชัยใช้...................................วัดความหนาของกระจกได้ 8 …………………………
5) โบว์ใช้.....................................วัดความกว้างของถนนหน้าอาคารเรี ยนได้ 3 ……………
6) พลอยใช้.......................................วัดความยาวของสายยางได้ 5 ………………………
7) พิมพาใช้.......................................วัดความยาวของหนังสื อเรี ยนได้ 29 …………………
8) หนูนาใช้......................................วัดระยะทางจากเสาธงถึงอาคารเรี ยนได้20 ……………
9) ป้ อนใช้ .........................................วัดความสู งของโต๊ะเรี ยนได้ 90 ……………………
10) สมชายใช้........................................วัดความยาวของตะปูได้ 5 ………………………
ตอนที 2 ให้นกั เรี ยนเลือกใช้เครื องวัดความยาววัดสิ งทีต้องการวัดตามทีกําหนดให้เหมาะสมแล้ว
บันทึกลงในตารางทีกําหนด (5 คะแนน)
สิ งทีต้องการวัด
1. ความยาวของไม้ตีหม้อ
2. ระยะทางจากจุดเริ มต้นถึง
ทีตังหม้อ
3. วัดความสูงของหม้อ
4. วัดระยะห่างจากจุดตังหม้อ
ของกลุ่มถึงจุดตังหม้อของกลุ่ม
ต่อไป
5. วัดความยาวของผ้าปิ ดตา

เครื องวัด
…………………..
…………………….
……………………
……………………..
………………………
……………………..
………………………
……………………..

เกณฑ์การประเมิน 13 – 15 คะแนน= ระดับ 4 ดีมาก
8 - 9 คะแนน = ระดับ 2 พอใช้

วัดได้
………………….
…………………….
…………………….
……………………
…………………….
……………………..
………………………
……………………..

คะแนน
……………………..
…………………………
…………………………
…………………………
……………………..……
………………………
……………………..……
………………………

10 – 12 คะแนน = ระดับ 3 ดี
ตํากว่า 8 คะแนน= ระดับ 1 ต้องปรับปรุ ง
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แบบทดสอบที 1
………………………………………...
คําชีแจง ตอนที 1 ให้เขียนเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง
1.

นักเรี ยนควรใช้เครื องมือวัดความยาว
ในข้อใดวัดความสู งของตูเ้ ย็น
ก. สายวัดชนิดตลับ

2.

4.

ค.
หน่วยวัดใดใช้บอกระยะทางจาก

ข. ไม้บรรทัด

อาคารเรี ยนถึงสนามเด็กเล่น

ค. สายวัดตัว

ก. เมตร มิลลิเมตร

ใครใช้เครื องมือวัดความยาวได้

ข. มิลลิเมตร เซนติเมตร

เหมาะสม

ค. เมตร

ก. แก้วใช้สายวัดชนิดตลับวัดความ
ยาวของเสา
ข. ก้อย ใช้ไม้เมตรวัดความหนาของ
หนังสื อ

5.

เซนติเมตร

ข้อใดใช้หน่วยการวัด ผิด
ก. กานดาสู ง 145 เซนติเมตร
ข. กระจก หนา 6 มิลลิเมตร
ค. ตะปูยาว

6 เมตร

ค. กุง้ ใช้สายวัดตัว วัดความยาวของ
สนามหญ้า
3.

ช่างตัดเย็บเสื อผ้าใช้เครื องมือวัดความ
ยาวชนิดใด วัดรอบเอวของลูกค้า
ก.
ข.

ตอนที 2 จงเติมหน่วยวัดความยาวที
เหมาะสมในแต่ละข้อ
1. กล่องนมสู ง 12 ………………
2. สระว่ายนําลึก 3 ……………….
3. ถนนหน้าอาคารเรี ยนกว้าง 3 …...........
80 ……………..
4. กระถางต้นไม้สูง 55 …………...
5. กระจกบนโต๊ะครู หนา 5 …………
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เฉลยใบงานที 1
ตอนที 1 ให้เลือกใช้เครื องวัดความยาวและหน่วยวัดความยาวทีกําหนดให้เติมลงในช่องว่าง
ไม้บรรทัด สายวัดตัว ไม้เมตร

สายวัดชนิดตลับ

มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร
1) ปูเป้ ใช้ สายวัดตัว วัดความยาวรอบเอวของนิดหน่อยได้ 65 เซนติเมตร
2) มานีใช้ ไม้เมตร/สายวัดชนิดตลับ วัดความสู งของตูเ้ ย็นได้ 2 เมตร
3) กานดาใช้ ไม้บรรทัด วัดความยาวของดินสอได้ 12 เซนติเมตร
4) เฉลิมชัยใช้ ไม้บรรทัด วัดความหนาของกระจกได้ 8 มิลลิเมตร
5) ไบโอใช้ สายวัดชนิดตลับ วัดความกว้างของถนนหน้าอาคารเรี ยนได้ 3 เมตร
6) พลอยใช้ ไม้เมตร/สายวัดตัวชนิดตลับ วัดความยาวของสายยางได้ 5 เมตร
7) พิมพ์ใช้ ไม้บรรทัด วัดความยาวของหนังสื อเรี ยนได้ 29 เซนติเมตร
8) หนูนาใช้ สายวัดชนิดตลับ วัดระยะทางจากเสาธงถึงอาคารเรี ยนได้ 20 เมตร
9) ปอนด์ใช้ ไม้เมตร วัดความสู งของโต๊ะเรี ยนได้ 90 เซนติเมตร
10) สมชายใช้ ไม้บรรทัด วัดความยาวของตะปูได้ 5 มิลลิเมตร
ตอนที 2 ให้นกั เรี ยนเลือกใช้เครื องวัดความยาววัดสิ งทีต้องการวัดตามทีกําหนดให้เ หมาะสมแล้วบันทึกลง
ในตารางทีกําหนด
1.
2.
3.
4.
5.

สิ งทีต้องการวัด
ความยาวของไม้ตีหม้อ
ระยะทางจากจุดเริ มต้นถึงทีตัง
หม้อ
วัดความสู งของหม้อ
วัดความกว้างโดยรอบปากหม้อ
วัดความยาวของผ้าปิ ดตา

เกณฑ์การประเมิน 3 – 15= ดีมาก

เครื องวัด
สายวัดชนิดตลับ/ไม้เมตร
สายวัดชนิดตลับ
ไม้เมตร/ไม้บรรทัด
สายวัดตัว
สายวัดตัว
10 – 12 = ดี

วัดได้

คะแนน

จากทีวัดจริ ง

7-9 =พอใช้ ตํากว่า

ผลการประเมินได้..............................คะแนน ระดับ...............................................

7 =ต้องปรับปรุ ง
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เฉลยแบบทดสอบที 1
ตอนที 1
1. ก 2. ก

3.

ตอนที 2
1. เซนติเมตร
4. เซนติเมตร

2. เมตร
5. มิลลิเมตร

ค 4. ค

5. ค

3.

เมตร

เซนติเมตร
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แผนจัดการเรี ยนรู ้ที 2 การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ค13101 คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เรื อง การคาดคะเนความยาว
เวลา 2 ชัวโมง
.............................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ค 2.1: เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ งทีต้องการวัด
ตัวชีวัด ค 2.1 ป.3/1
บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เลือกเครื องวัดทีเหมาะสม
และเปรี ยบเทียบความยาว
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ป.3/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมายและ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์และ เชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืนๆ
ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สาระสําคัญ
การคาดคะเนความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง เป็ นการบอกความยาว ความสู ง หรื อ
ระยะทาง ได้ใกล้เคียงความเป็ นจริ งโดยไม่ใช้เครื องมือวัด
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
- การคาดคะเนความยาวเป็ นเมตรและเซนติเมตร
ทักษะ/กระบวนการ
- คาดคะเนความยาวเป็ นเมตรและเซนติเมตร
- เปรี ยบเทียบค่าทีได้จากการคาดคะเนกับค่าทีได้จากการวัดจริ ง
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
- ความสามารถในการคิด
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็ นไทย
ชินงาน/ภาระงาน
- บันทึกผลการคาดคะเนระยะทางของลูกแก้วทีห่างจากปากหลุมในการแข่งขันดีด
ลูกแก้ว
- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืนๆ
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจจากความถูกต้องของการปฏิบตั ิกิจกรรมจากใบงาน และ แบบทดสอบ
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรู ปแบบอืน
2. เครื องมือ
2.1 แบบฝึ กจากใบงาน และ แบบทดสอบ
2.2 แบบประเมินแบบ Rubric
แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
รวม

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น
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3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ได้คะแนนรวมจากใบงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2ได้คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ70จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.3 เกณฑ์การประเมิน Rubric
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
แต่ไม่
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ให้เข้าใจได้บางส่วน
ปฏิบตั ิ ไม่ได้

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้มากกว่า 3
ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวน
ให้เพือนร่ วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคล้อง
กับประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น และกติกา วิธีการเล่น การละเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน พืนบ้านในท้องถินได้
ท้องถินได้ ถูกต้องอย่าง บางส่วน
น้อย 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย การละเล่นพืนบ้าน
และบอกประโยชน์ของ ไทยและบอก
การละเล่นพืนบ้านไทย ประโยชน์ของ
ได้อย่างน้อย
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้อย่างน้อย 1
2 - 3 ประการ
ประการ
บอกชือการละเล่น
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
การละเล่นพืนบ้านใน สอดคล้องกับ
ท้องถินทีสอดคล้องกับ ประเพณี ได้
ประเพณี ได้

0 = ไม่ ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการ
เล่น และบอก
ชือการละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินได้
บางส่วน
ชักชวน,แนะนํา
ให้เพือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบ้านไทย
ไม่ได้

บอกชือ
การละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินที
สอดคล้องกับ
ประเพณี ไม่ได้

กิจกรรการเรี ยนรู ้
ขันที 1. ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.1 ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2 ครู ชีแจงวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่ม เป้ าหมายของการทํางานร่ วมกันใน
การทํางานกลุ่ม
1.3 ครู แจ้งคะแนนฐานของนักเรี ยนแต่ละคนและวิธีการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนทราบ
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ขันที 2. ขันสอน
2.1 ทบทวนความรู้เดิมเรื องหน่วยวัดความยาวและเครื องมือวัดโดยครู ให้นกั เรี ยน
บอกหน่วยวัดความยาวและชือเครื องมือวัดคนละ 1 อย่างแล้วครู หยิบสิ งของหรื อภาพสิ งของหรื อ
ระยะทางแล้วให้นกั เรี ยนบอกเครื องมือวัดและหน่วยวัดทีเหมาะสม
2.2 ครู ติดแถบกระดาษสี ทีมีความยาว 1 เซนติเมตร 2 เซนติเมตร 3 เซนติเมตร ไว้
บนกระดาษแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกว่าแถบกระดาษ แต่ละชินควรมีความยาวเท่าไร จากนันให้
อาสาสมัครออกมาวัดจริ ง เพือตรวจสอบและเปรี ยบเทียบความยาวทีนักเรี ยนคาดคะเนกับการวัดจริ ง
2.3 ครู ให้นกั เรี ยนเริ มการคาดคะเนความยาวของสิ งของทีครู กาํ หนดโดยเริ มจาก
สิ งของทีมีความยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร เช่น ยางลบ ชอล์ก กล่องลวดเสี ยบกระดาษ จากนันเพิม
สิ งของทีมีความยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 30 เซนติเมตร เช่น ชอล์ก สี เทียน รู ปถ่าย
ความกว้างของหนังสื อ หลอดดูด ให้นกั เรี ยนคาดคะเนและจดบันทึกไว้แล้วให้อาสาสมัครออกมา
วัดจริ ง
แล้วให้นกั เรี ยนเปรี ยบเทียบความยาวทีคาดคะเนได้กบั การวัดจริ งว่าแตกต่างกันเท่าไร
ต่อจากนันให้นกั เรี ยนคาดคะเนความยาว ความสู งหรื อระยะทางทีมากกว่า 30 เซนติเมตรแต่ไม่เกิน
100 เซนติเมตร พร้อมทังให้มีการวัดจริ งเพือเปรี ยบเทียบ
2.4 เมือนักเรี ยนคาดคะเนความยาว ความสู ง หรื อระยะทางทีมีความยาวไม่เกิน
100เซนติเมตรได้ดีแล้ว ครู หยิบไม้เมตรให้นกั เรี ยนให้นกั เรี ยนดูและถามความยาวของไม้เมตร (1
เมตรหรื อ 100 เซนติเมตร) จากนันครู ให้นกั เรี ยนบอกความยาวของสิ งของในห้องทีใกล้เคียงกับไม้
เมตร เช่น ความสู งของโต๊ะครู ความกว้างของประตู ความสู งของชันวางของ ต่อจากนันครู กาํ หนด
สถานการณ์ความยาว ความสู งหรื อระยะทางให้นกั เรี ยนคาดคะเนเช่น ความยาวของป้ ายนิเทศ,
ความยาวของกระดานดํา ความสู งของประตู ความกว้างของถนนหน้าอาคาร ให้นกั เรี ยนช่วยกัน
คาดคะเนแล้วจดบันทึกข้อมูลไว้แล้วให้มีการวัดจริ ง เพือเปรี ยบเทียบความยาวทีคาดคะเนกับการวัด
จริ งจากนันครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าการคาดคะเนทีดีคือการบอกความยาว ความสู ง หรื อ
ระยะทางได้ใกล้เคียงโดยไม่ใช้เครื องมือวัด
ขันที 3. ขันกิจกรรมกลุ่ม
3.1 ครู จดั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน1 คน (กลุ่มเดิม)
3.2 ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยนชุดที 2 ประกอบด้วย คําชีแจง ใบความรู้ ใบ
งาน วิธีเล่นดีดลูกแก้วให้(กลุ่มละ 2 ชุด) จากนันให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสารประกอบการ
เรี ยน จนสมาชิกในกลุ่มเข้าใจอย่างชัดเจนและทํากิจกรรมในใบงานตอนที1 โดยครู จะคอยดูการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มของนักเรี ยนอย่างใกล้ชิด เพือให้คาํ ชีแจงเพิมเติมแก่นกั เรี ยนเมือเกิดขอสงสัย
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3.3 เมือทุกกลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนและทําแบบฝึ กหัดในใบ
งาน ตอนที 1 เรี ยบร้อย ครู ดาํ เนินกิจกรรมการเล่นดีดลูกแก้ว โดยชีแจงวิธีการเล่น กติกาการเล่น
การปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงานตอนที 2และทดลองเล่นดีดลูกแก้ว
3.4 ให้แต่ละกลุ่มส่ งตัวแทนทีละ 1 คนเข้าแข่งขันดีดลูกแก้ว ส่ วนคนทีเหลือจะคอย
ช่วยกันคาดคะเนระยะทางของลูกแก้วทีอยูห่ ่างจากปากหลุมทีกําหนดแล้ววัดระยะทางจริ ง กลุ่มใด
คาดคะเนได้ใกล้เคียงมากทีสุ ดจะได้ 1 คะแนน แข่งขันกันจนครบทุกคน สรุ ปผลการแข่งขัน
3.5 เมือจบการแข่งขัน ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะการเล่นของเด็ก
แบบอืนๆทีนักเรี ยนคิดว่าเหมาะสมกับเนือหาทีเรี ยนรู้ พร้อมทังวิธีการทีนํามาใช้ได้สอดคล้องกับ
เนือหา
ครู คอยสังเกตและร่ วมซักถามพร้อมทังประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์รักความเป็ นไทยตามแบบประเมินทีกําหนด
ขันที 4. ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล ทดสอบย่อย และยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
4.1 ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบกิจกรรมจากใบงาน จากนันร่ วมกันสรุ ป
บทเรี ยนเรื องการคาดคะเนความยาว ความสู ง หรื อระยะทางว่าต้องคาดคะเนให้ได้ใกล้เคียงกับการ
วัดจริ งให้มากทีสุ ด
4.2 ทดสอบย่อย ครู ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแต่ละ
คนทําแบบทดสอบจํานวน 5 ข้อในการทดสอบนักเรี ยนแต่ละคนจะทําข้อสอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกับได้ใช้เวลา 10 นาที จากนันร่ วมกันตรวจคําตอบจาก
แบบทดสอบ คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่มแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้
รางวัล และมอบรางวัลให้กลุ่มทีมีระดับการพัฒนาสู งสุ ด
สื อการเรี ยนรู้
1. ใบความรู้ , วิธีเล่นดีดลูกแก้ว
2. แถบกระดาษยาว 1 เซนติเมตร , 2 เซนติเมตร , 3 เซนติเมตร
3. เครื องมือวัดความยาว ได้แก่ ไม้เมตร ไม้บรรทัด สายวัดชนิดตลับ
4. สิ งของเช่น ยางลบ หลอดดูด สมุดหนังสื อ ชอล์ก อุปกรณ์ในห้องเรี ยน
5. อุปกรณ์การเล่นดีดลูกแก้ว ได้แก่ ลูกแก้ว
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บันทึกหลังสอน
ในแผนจัดการเรี ยนรู้ที 2 เรื อง การคาดคะเนความยาว นักเรี ยนทุกกลุ่มมีความ
กระตือรื อร้น และตังใจในการปฏิบตั ิกิจกรรมในการเรี ยนดีมาก และให้ความร่ วมมือในการทํา
กิจกรรมของกลุ่มดี นักเรี ยนทีเป็ นผูน้ าํ กลุ่ม ทําหน้าทีได้ดีขึนรู้จกั แบ่งงานให้สมาชิกในกลุ่มอย่าง
ทัวถึงและสมาชิกในกลุ่มจะคอยกระตุน้ เพือนทีทําคะแนนทดสอบย่อยครังที 1 ได้นอ้ ยให้ตงใจ
ั
เรี ยนรู ้มากขึน ปั ญหาทีพบจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแผนจัดการเรี ยนรู้นีคือ
1. นักเรี ยนคาดคะเนความยาวสิ งทีกําหนดให้ได้ไม่ใกล้เคียง ต้องปรับแนวทางการ
คาดคะเนโดยให้นกั เรี ยนถือไม้หรื อหลอดทีมีความยาว เช่น 5 เซนติเมตร 10 เซนติเมตร 20
เซนติเมตร ไว้แล้วนําไปเทียบกับสิ งของทีคาดคะเน และเมือคาดคะเนระยะทาง หรื อความยาวเป็ น
เมตร ก็ให้ถือไม้ทียาว 1 เมตรไว้ดว้ ย จากกิจกรรมนี ทําให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้วธิ ี คาดคะเนโดย
การก้าวเท้าและการกางแขนแล้วยืนต่อๆกันกับการคาดคะเนระยะทางทียาวมาก
2. ปั ญหาเรื องการใช้เวลาในการเล่นดีดลูกแก้วให้จบเกม ครู ตอ้ งใช้วธิ ี ปรับการเล่นใหม่
โดยให้เล่นเพียงการดีดไปใกล้หลุมและคาดคะเนระยะห่างของลูกแก้วกับหลุมเท่านัน การคาดคะเน
ระยะทางก็ยงั ไม่ใกล้เคียงมักมีความคลาดเคลือนมาก
ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ น
ไทยในแผนจัดการเรี ยนรู ้ นีนักเรี ยนสามารถบอกชือการละเล่นอืนๆได้มากแต่บอกวิธีการทีจะ
นํามาใช้ในบทเรี ยนอย่างไรไม่ได้ ทีสอดคล้องกับบทเรี ยนมีบา้ ง เช่น การกระโดดไกล การเล่นเป
ตอง การกระโดดกบ

ลงชือ
ผูส้ อน
(นางสาวปรานี แพรอัตร์ )
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เอกสารประกอบการเรียนชุ ดที 2
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมการเล่ นของเด็กไทย
เรื อง การคาดคะเนความยาว
.............................................................................................................................................................
คําชีแจง
1. เอกสารนีประกอบด้วย คําชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วิธีเล่นดีดลูกแก้ว
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทําแบบฝึ กหัดตามใบงาน
ตอนที 1 ใช้เวลา 20 นาที
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกิจกรรมการเล่นดีดลูกแก้วกับครู ผสู้ อน
และทํา
แบบฝึ กหัด ตามใบงาน ตอนที 2 ใช้เวลา 30 นาที
กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหน้าทีโดยเน้นความร่ วมมือและช่วยเหลือกันด้าน
การ เรี ยน
2. ศึกษาใบความรู ้ร่วมกันและซักถามกันจนแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ
เข้าใจ เนือหา อย่างชัดเจน
3. ฝึ กทักษะจากใบงาน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันทําแบบฝึ กจากใบงาน ช่วยกันคิดตอบ
คําถาม ซักถามกันจนแน่ใจว่ากลุ่มของตนมีความเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน และ
ร่ วมกิจกรรมการเล่นดีดลูกแก้ว
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคําตอบ นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันตรวจและให้คะแนน
ตาม เกณฑ์ทีกําหนดให้ นักเรี ยนส่ งเอกสารทังใบความรู ้และใบงานให้ครู ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครังหนึง
5. นักเรี ยนร่ วมกันเสนอแนะการเล่นรู ปแบบอืนทีสอดคล้องกับบทเรี ยน
6. นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ
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ใบความรู้ที 2
การคาดคะเนความยาว
การคาดคะเนความยาว เป็ นการใช้สายตาประมาณความยาว ความสู ง หรื อระยะทางของ
สิ งของ อาจคาดคะเนได้มากกว่าความยาวจริ ง แต่การคาดคะเนทีดีตอ้ งคาดคะเนให้ได้ใกล้เคียงค่า
ความยาวจริ งได้มากทีสุ ด
ดินสอแท่งนี น่าจะยาว 5 เซนติเมตร

วัดจริ งได้ 5 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร คลาดเคลือน 4 มิลลิเมตร

โต๊ะตัวนี ผมว่าน่าจะสูง 1 เมตร20 เซนติเมตร

วัดจริ ง โต๊ะสู ง 1 เมตร 25 เซนติเมตร คลาดเคลือน 5 เซนติเมตร

ตรวจสอบการคาดคะเนว่าใกล้เคียงความจริ งได้โดย
1. วัดความยาวจริ งของสิ งของทีคาดคะเนไว้
2. แล้วนําไปเปรี ยบเทียบกับทีคาดคะเนด้วยสายตา
ผลต่างทีเปรี ยบเทียบได้ เรี ยกว่า ความคลาดเคลือน
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ดีดลูกแก้ว
ผู้เล่ น
ดีดลูกแก้วเป็ นการละเล่นทีไม่ตอ้ งการคนมาก เพียงจํานวน 2-3 คนก็เล่นได้
อุปกรณ์ ลูกแก้ว
สถานทีเล่น ลานดินเรี ยบๆ ไม่มีหญ้า
ประโยชน์ ทสอดคล้
ี
องกับแผนจัดการเรียนรู้ และตัวชีวัด
- ฝึ กทักษะการคาดคะเนระยะห่างของลูกแก้วกับปากหลุม และบอกความยาวเป็ นเมตร
และเซนติเมตร
- เปรี ยบเทียบค่าทีได้จากคาดคะเนกับค่าทีได้จากการวัดจริ งจาก
วิธีเล่น
1. ขุดหลุมเล็กๆขนาดเบ้าขนมครก จากนันขีดเส้นตรงบนพืนลานเป็ นเส้นสําหรับโยน
ลูกแก้วห่างจากหลุมประมาณ 3 เมตร
2. เริ มเล่นโดยให้ทุกคนยืนทีเส้นโยนลูกแก้วเข้าไปทีหลุม ของใครใกล้หลุมมากทีสุ ดจะ
ได้เป็ นผูเ้ ล่นก่อน
3. เริ มการดีดลูกแก้ว การดีดครังแรกต้องดีดให้ลงหลุม ถ้าลูกแก้วลงหลุมจะได้ 1 คะแนน
จากนันเป็ นการดีดทําคะแนนต่อ ด้วยการดีดให้โดนลูกแก้วทีอยูใ่ กล้ทีสุ ดก่อน ดีดถูกจะได้ 1 ะแนน
และมีสิทธิยิงลูกแก้วลูกอืนต่อไป (หรื อจะเลือกยิงลูกแก้วลงหลุมก็ได้) เมือใครได้ 9 คะแนนแล้ว
คะแนนสุ ดท้ายจะดีดลงหลุมไม่ได้ ต้องดีดถูกลูกแก้วคนอืนทีเขานําไปวางล่อไว้ทีตรงไหนก็ได้ ถ้า
ลูกแก้วล่อวางไกลเกินไป คิดว่าจะดีดไปไม่ถึง อาจจะดีดลูกลงหลุมก่อนก็ได้ แล้วจึงดีดจาก
ปากหลุมไปโดนลูกแก้วของใครก็ได้ทีอยูใ่ กล้ทีสุ ด ก็จะได้ 1 คะแนน (รวมเป็ น 10 คะแนน)ใครได้
10 คะแนนก่อนถือว่าเป็ นผูช้ นะ
กรณี ทีดีดไม่โดนลูกแก้วคนอืน อีกทังไม่ลงหลุม เรี ยกว่า ตาย ไม่มีสิทธิ
เล่นต่อ ต้องเปลียนให้คนทีลูกแก้วอยูใ่ กล้หลุมคนต่อมาเป็ นคนเล่น
การดีดลูกแก้วมี 2 แบบ คือยืนดีดกับนังดีด จะยืนจะนังท่าใดก็ได้ตามถนัด ทีสําคัญต้อง
ให้นิวหัวแม่มือปั กดินไว้ตรงจุดลูกแก้วของตนเองวางอยู่ การดีดต้องดีดด้วยนิ วกลาง ตาเล็งมองไป
ยังลูกแก้วทีจะยิง ถ้าขณะดีดมีการยกหัวแม่มือขึนจากพืนถือว่าผิดกติกา
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ใบงานที 2
ตอนที 1 ให้คาดคะเนความยาวของสิ งต่อไปนีเป็ นเซนติเมตร และเมตร แล้วตรวจสอบโดยการ
วัดจริ ง (10 คะแนน)
สิ งทีกําหนดให้

คาดคะเน

วัดจริ ง

คลาดเคลือน

คะแนน

1.
……………… ………….

……………… ………

……………… ……………

……………… ………

……………… ……………

……………… ………..…

……………… ……………
……………
………………
……………
………………
…………….
………………

………………
………………
………………
………………

2.

3 .
4. ความยาวของแปรงลบ
กระดาน
5. ความยาวของกล่องดินสอ
6. ความสู งของเก้าอีนักเรี ยน
7. ความกว้างของกระดานดํา
8.
ความสู งของประตู
ห้องเรี ยน
9.
ความสู งของชันวาง
หนังสื อในห้องเรี ยน
10. ระยะทางจากโต๊ะครู ถึง
ประตูห้อง

………………
………………

……………
……………
……………
……………

……………

……………… ……………

……………

……………… ……………

…………….. …………….. ……………
……………..
เกณฑ์การประเมิน 9 – 10 คะแนน = ระดับ 4 ดีมาก
7 – 8 คะแนน = ระดับ 3 ดี
5 - 6 คะแนน = ระดับ 2 พอใช้
ตํากว่า 5 คะแนน = ระดับ 1 ต้องปรับปรุ ง
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ผลการประเมินได้..............................คะแนน
ระดับ...............................................
ตอนที 2 ให้คาดคะเนระยะห่างของลูกแก้วกับปากหลุมของทุกกลุ่มแล้วบันทึกผลในตาราง
กลุ่ม
คาดคะเน
วัดจริ ง
คลาดเคลือน
คะแนน
การแข่งขันรอบที 1
กลุ่ม 1
………………
กลุ่ม 2
………………
กลุ่ม 3
………………
กลุ่ม 4
………………
กลุ่ม 5
……………..
กลุ่ม 6
………………
กลุ่ม 7
………………
การแข่งขันรอบที 2
กลุ่ม 1
………………
กลุ่ม 2
………………
กลุ่ม 3
………………
กลุ่ม 4
………………
กลุ่ม 5
……………..
กลุ่ม 6
………………
กลุ่ม 7
………………
การแข่งขันรอบที 3
กลุ่ม 1
………………
กลุ่ม 2
………………
กลุ่ม 3
………………
กลุ่ม 4
………………
กลุ่ม 5
……………..
กลุ่ม 6
………………
กลุ่ม 7
………………
รวมคะแนนของกลุ่ม..........

………………
………………
………………
………………
……………..
………………
………………

………………
………………
………………
………………
……………..
………………
………………

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

………………
………………
………………
………………
……………..
………………
………………

………………
………………
………………
………………
……………..
………………
………………

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

………………
………………
………………
………………
……………..
………………
………………

………………
………………
………………
………………
……………..
………………
………………

…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..
…………..

เกณฑ์ คาดคะเนได้ใกล้เคียงมากทีสุ ด ได้ 1 คะแนน
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แบบทดสอบที 2
………………………………………………………..
คําชีแจง ให้เขียนเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง
4.
คาดคะเนระยะทางจากห้องเรี ยนถึง
1. ปรี ดาคาดคะเนระยะทางจาก
กระดานดํากับโต๊ะเรี ยน 1 เมตร วัด

สนามแข่งขันดีดลูกแก้วได้นอ้ ยกว่าวัดจริ ง 2

จริ งได้ 95 เซนติเมตร คาดคะเน

เมตร ถ้าวัดจริ งได้ 14 เมตร 50 เซนติเมตร

คลาดเคลือนไปเท่าไร

คาดคะเนระยะทางไว้กีเมตร

ก. 5 เซนติเมตร

ก. 12 เมตร 50 เซนติเมตร

ข. 10 เซนติเมตร

ข. 14 เมตร 50 เซนติเมตร

ค. 15 เซนติเมตร

ค. 16 เมตร 50 เซนติเมตร

2. คาดคะเนความสู งของโต๊ะครู ไว้ 98
เซนติเมตร

วัดจริ งได้นอ้ ยกว่าที

คาดคะเน 3 เซนติเมตร โต๊ะครู สูง
เท่าไร
ก. 93 เซนติเมตร
ข. 95 เซนติเมตร
ค. 101 เซนติเมตร
3. คาดคะเนระยะห่างของลูกแก้วกับหลุมไว้
15 เซนติเมตร วัดจริ งได้มากกว่าทีคาดคะเน
4 เซนติเมตร วัดจริ งได้เท่าไร
ก. 11 เซนติเมตร
ข. 15 เซนติเมตร
ค. 19 เซนติเมตร

5. ดินสอแท่งนีน่าจะยาว 9 เซนติเมตร แต่วดั
จริ งแล้วสันลง 3 มิลลิเมตร ดินสอแท่งนี
ยาว เท่าไร
ก. 8 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร
ข. 8 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร
ค. 9 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร

162

เฉลยใบงานที 2
ตอนที 1 คะเนความยาวของสิ งต่อไปนีเป็ นเซนติเมตร และเมตรแล้วตรวจสอบโดยการวัดจริ ง
สิ งทีกําหนดให้

คาดคะเน

วัดจริ ง

1.
4 เซนติเมตร

2.

5 เซนติเมตร

3.
4. ความยาวของแปรงลบกระดาน
5. ความยาวของกล่องดินสอ
6. ความสู งของเก้าอีนักเรี ยน
7. ความกว้างของกระดานดํา
8. ความสู งของประตูหอ้ งเรี ยน
9. ความสู งของชันวางหนังสื อใน
ห้องเรี ยน
10. ระยะทางจากหน้าชันเรี ยนถึง
โต๊ะครู

4 เซนติเมตร
12 เซนติเมตร
21 เซนติเมตร
60 เซนติเมตร
120 เซนติเมตร
210 เซนติเมตร
150 เซนติเมตร
ตามทีวัดได้จริ ง

คลาดเคลือน คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบที 2

1. ก

2. ข

3.

ค

4. ก

5. ข
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แผนจัดการเรี ยนรู ้ที 3การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ค13101 คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เรื อง การเปรี ยบเทียบความยาว
เวลา 2 ชัวโมง

.............................................................................................................................................................
มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ค 2.1: เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ งทีต้องการวัด
ตัวชีวัด ค 2.1 ป.3/1
บอกความยาวเป็ นเมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร เลือกเครื องวัดทีเหมาะสม
และเปรี ยบเทียบความยาว
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ป.3/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมายและ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์และ เชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืนๆ
ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สาระสําคัญ
การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง และระยะทางทีอยูใ่ นหน่วยเดียวกันหรื อหน่วยต่างกัน
เป็ นการบอกความ ยาวกว่า สันกว่า หรื อเท่ากันของความยาว ความสู ง และระยะทางทีวัดได้
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
- การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง และระยะทาง
ทักษะ/กระบวนการ
- เปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
คุณลักษณะ
- มีระเบียบวินยั ความรับผิดชอบและความรอบคอบในการทํางาน
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สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
- ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็ นไทย
ชินงาน/ภาระงาน
- บันทึกผลการวัดระยะห่างของเหรี ยญทีตกกับเส้นชัยจากการเล่นทอยเส้น
- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจจากใบงาน และแบบทดสอบ
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรู ปแบบอืน
2. เครื องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบฝึ กจากใบงาน และแบบทดสอบ
2.2 แบบประเมินแบบ Rubrics
- แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น
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รวม

3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ได้คะแนนรวมแบบฝึ กจากใบงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2ได้คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.3 เกณฑ์การประเมิน Rubric
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
แต่ไม่
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ให้เข้าใจได้บางส่วน
ปฏิบตั ิ ไม่ได้

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้มากกว่า 3
ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวน
ให้เพือนร่ วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคล้อง
กับประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น และกติกา วิธีการเล่น การละเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน พืนบ้านในท้องถินได้
ท้องถินได้ ถูกต้องอย่าง บางส่วน
น้อย 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย การละเล่นพืนบ้าน
และบอกประโยชน์ของ ไทยและบอก
การละเล่นพืนบ้านไทย ประโยชน์ของ
ได้อย่างน้อย
การละเล่นพืนบ้าน
2 - 3 ประการ
ไทยได้อย่างน้อย 1
ประการ
บอกชือการละเล่น
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
การละเล่นพืนบ้านใน สอดคล้องกับ
ท้องถินทีสอดคล้องกับ ประเพณี ได้
ประเพณี ได้

0 = ไม่ ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการ
เล่น และบอก
ชือการละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินได้
บางส่วน
ชักชวน,แนะนํา
ให้เพือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบ้านไทย
ไม่ได้

บอกชือ
การละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินที
สอดคล้องกับ
ประเพณี ไม่ได้

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขันที 1 ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.1ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2 ครู ชีแจงวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่ม เป้ าหมายของการทํางานร่ วมกันใน
การทํางานกลุ่ม
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1.3 ครู แจ้งคะแนนฐานของนักเรี ยนแต่ละคนและวิธีการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนทราบ
ขันที 2 ขันสอน
2.1 ครู ทบทวนความรู้เดิมของนักเรี ยนเรื องหน่วยการวัดความยาว (เมตร ,
เซนติเมตร , มิลลิเมตร) โดยครู แสดงภาพหรื อสิ งของจริ ง เช่น ภาพสายยาง ภาพเสาธง ดินสอ ให้
นักเรี ยนดูแล้วให้นกั เรี ยนช่วยกันบอกว่าควรใช้หน่วยวัดความยาวใดบอกความยาวของสิ งนัน เช่น
สายยางเป็ นเมตร ดินสอเป็ นเซนติเมตร
2.2 ครู แจกภาพแสดงการวัดสิ งของต่างๆเช่น การวัดดินสอ กรรไกร ลวดเสี ยบ
ให้นกั เรี ยนอ่านค่าการวัดทีได้ เช่น ดินสอยาว 10 เซนติเมตร กรรไกรยาว 15 เซนติเมตร ลวดเสี ยบ
ยาว 4 เซนติเมตร จากนันครู ถามว่าสิ งใดยาวทีสุ ด สิ งใดสันทีสุ ด หรื อ สิ งของใดยาวกว่าสิ งใด และ
ยาวกว่าเท่าไร
2.3 ครู แสดงภาพการวัดสิ งของ เช่น

จากนันให้นกั เรี ยนร่ วมกันบอกความยาวของสิ งต่างๆ
ตะปูยาว.....................เซนติเมตร
ดินสอยาว.....................เซนติเมตร
ลวดเสี ยบยาว.....................เซนติเมตร
เข็มหมุดยาว.................เซนติเมตร
แล้วช่วยกันตอบคําถามของว่า
- อะไรยาวทีสุ ด และยาวเท่าไร
-

อะไรสันทีสุ ด และสันเท่าไร

-

มีสิงของใดยาวเท่ากันบ้าง

-

มีสิงของคู่ใดบ้างทียาวแตกต่างกัน
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-

ถ้าเรี ยงลําดับความยาวจากสิ งทียาวทีสุ ดจะเรี ยงได้อย่างไร(ดูจากค่าของตัวเลขทีบอกความ
ยาวของสิ งของนันๆ)
2.4 ครู ติดแถบประโยคแสดงค่าความยาวจํานวน 4 แถบ ดังนี
กระดานดํายาว

2 เมตร 50 เซนติเมตร

ป้ ายนิเทศยาว

2 เมตร 25 เซนติเมตร

เสาบ้านสูง

6 เมตร 80 เซนติเมตร

เสาธงสูง

8 เมตร 50 เซนติเมตร

จากนันให้นกั เรี ยนอ่านค่าความยาว ความสู ง จากแถบประโยคแล้วถามนักเรี ยนว่า
สิ งใดยาวทีสุ ด และยาวเท่าไร
-

สิ งใดยาวเป็ นอันดับสอง และยาวเท่าไร

-

สิ งใดสันทีสุ ด และยาวเท่าไร

-

สิ งใดสันเป็ นอันดับสอง และยาวเท่าไร

-

เสาธงสู งกว่า เสาบ้านเท่าไร

-

กระดานดํายาวกว่าป้ ายนิเทศเท่าไร

แล้วให้อาสาสมัคร ออกมาเรี ยงลําดับแถบประโยคจากสันทีสุ ดไปยาวทีสุ ด แล้วให้เพือนนักเรี ยน
ในชันช่วยกันตรวจสอบ ต่อจากนันครู ตรวจสอบความเข้าใจของนักเรี ยนทังชันอีกครังโดยกําหนด
ความยาว ความสู งหรื อระยะทางให้นกั เรี ยนช่วยกันเปรี ยบเทียบอีกครังโดยแสดงแถบประโยคดังนี
1.
ปากกายาว
13 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
2.

ดินสอยาว

11 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร

3.

วัดอยูห่ ่างจากโรงเรี ยน 350 เมตร 50 เซนติเมตร

4.

สนามเด็กเล่นห่างจากอาคารเรี ยน 55 เมตร
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5.

ห้องสมุดอยูห่ ่างจากห้องเรี ยน 120 เมตร

จากนันให้นกั เรี ยนอาสาสมัครคนที 1 ชีบอกว่าสิ งใดยาวทีสุ ดและสันทีสุ ด อาสาสมัครคนที 2
ออกมาชีบอกว่าสิ งใดยาวเป็ นอันดับสองและสามและให้นกั เรี ยนทังชันช่วยกันตรวจสอบ
ขันที 3. ขันกิจกรรมกลุ่ม
3.1 ครู จดั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน1 คน (กลุ่มเดิม)
3.2 ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยนชุดที 3 ประกอบด้วยคําชีแจงใบความรู้ ใบ
งาน วิธีเล่นทอยเส้น(กลุ่มละ 2 ชุด)จากนันให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนรู้
ชุดที 3 จนสมาชิกทุกคนในกลุ่มเข้าใจอย่างชัดเจน และร่ วมกันทํากิจกรรมใบงานตอนที 1 โดยครู
คอยดูแลการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มอย่างใกล้ชิด และให้คาํ อธิ บายเมือมีกลุ่มใดเกิดข้อสงสัย
3.3 เมือทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ และทําแบบฝึ กหัดในใบงาน ตอนที 1 เรี ยบร้อย
ครู ดาํ เนินกิจกรรมการเล่นทอยเส้น โดยชีแจงวิธีการเล่น กติกาการเล่น การปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบ
งานตอนที 2และทดลองเล่นทอยเส้นก่อนเล่นจริ ง 1-2 ครังเพือให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกันทุกกลุ่ม
3.4 .ให้กลุ่มส่ งสมาชิกเข้าร่ วมแข่งขันทอยเส้นทีละ 1 คน ส่ วนสมาชิกทีเหลือคอย
วัดและจดบันทึกผลของกลุ่มตนเอง แล้วนํามาเปรี ยบเทียบกันว่ากลุ่มใดทอยได้ใกล้เส้นชัยมากเป็ น
อันดับ 1, 2 ,3 จะได้คะแนนอันดับ 1 = 3 คะแนน อันดับ 2 = 2 คะแนน อันดับ 3 = 1 คะแนน
แข่งขันกันจนครบทุกคน จึงสรุ ปผลว่ากลุ่มใดมีคะแนนมากทีสุ ดเป็ นกลุ่มชนะ
3.5 เมือจบการแข่งขันครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะการเล่นของเด็ก
แบบอืนๆทีนักเรี ยนคิดว่าเหมาะสมกับเนือหาทีเรี ยนรู้ พร้อมทังวิธีการทีนํามาใช้ได้สอดคล้องกับ
เนือหา
ครู คอยสังเกตและร่ วมซักถามพร้อมทังประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์รักความเป็ นไทยตามแบบประเมินทีกําหนด
ขันที 4 ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล ทดสอบย่อย และยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
4.1 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบความถูกต้องในใบงานของกลุ่ม แล้วร่ วมกัน
สรุ ปบทเรี ยนเรื องการเปรี ยบเทียบความยาว
4.2 ทดสอบย่อย ครู ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแต่ละ
คนทําแบบทดสอบจํานวน 5 ข้อในการทดสอบนักเรี ยนแต่ละคนจะทําข้อสอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ใช้เวลา 10 นาที จากนันร่ วมกันตรวจคําตอบจาก
แบบทดสอบ คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่มแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้
รางวัล และมอบรางวัลให้กลุ่มทีมีระดับการพัฒนาสู งสุ ด
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สื อการเรี ยนรู้
1. ใบความรู้ , วิธีเล่นทอยเส้น
2. ภาพแสดงการวัดความยาวของสิ งต่างๆเช่น ดินสอ ยางลบ
3. แถบประโยคบอกความยาว
4. เครื องมือวัดความยาว เช่นไม้บรรทัด สายวัดชนิดตลับ
5. อุปกรณ์การเล่นทอยเส้น ได้แก่ เหรี ยญห้าบาท เหรี ยญสิ บบาท หรื อฝานําอัดลม
บันทึกหลังสอน
ในแผนจัดการเรี ยนรู้ที 3 เรื อง การเปรี ยบเทียบความยาว ครู นาํ ผลการดีดลูกแก้วในการ
เรี ยนรู ้ในครังที 2 มาแสดงให้นกั เรี ยนดูอีกครังเพือให้นกั เรี ยนใช้ประโยชน์จากการเล่นมาเรี ยนรู้
เรื องการเปรี ยบเทียบความยาว ทําให้ทุกกลุ่มมีความสนใจ และตังใจในการเรี ยนรู้โดยเฉพาะ
นักเรี ยนในกลุ่มอ่อนแต่สามารถทําคะแนนการดีดลูกแก้วได้ดีทาํ ให้กลุ่มได้คะแนนมากขึน
ปัญหาทีพบจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแผนจัดการเรี ยนรู้นีคือ การใช้สายวัดชนิดตลับเพือวัด
ระยะทางจากเหรี ยญกับเส้นชัย นักเรี ยนได้รับบาดเจ็บจากถูกสายวัดบาดมือเพราะดึงและปล่อยสาย
วัดชนิดตลับโดยไม่ทนั ระวัง
ในการประเมินความสามารถในการคิดในแผนจัดการเรี ยนรู้ครังนีนักเรี ยนสามารถบอก
การละเล่นอืนๆทีสอดคล้องกับบทเรี ยนได้มากขึน เช่น การกระโดดไกล การโยนเปตอง การ
วิงสามขา การวิงเรื อบก
การเดินกะลา และสามารถบอกประโยชน์ของการละเล่นทีเกียวข้องกับบทเรี ยนและเชื อมโยงกับ
วิชาอืนได้เช่น ภาษาไทย กับบทร้องเล่นรี รีขา้ วสาร โยกเยกเอย มอญซ่อนผ้า

ลงชือ

ผูส้ อน
(นางสาวปรานี แพรอัตร์)
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เอกสารประกอบการเรียนชุ ดที 3
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมการเล่ นของเด็กไทย
เรื อง การเปรี ยบเทียบความยาว
.............................................................................................................................................................
คําชีแจง
1. เอกสารนีประกอบด้วย คําชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วิธีเล่นทอยเส้น
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทําแบบฝึ กหัดตามใบงาน
ตอนที 1ใช้เวลา 20 นาที
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกิจกรรมการเล่นวิธีเล่นทอยเส้นกับครู ผสู้ อน และทํา
แบบฝึ กหัดตามใบงาน ตอนที 2 ใช้เวลา 30 นาที
กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหน้าทีโดยเน้นความร่ วมมือและช่วยเหลือกัน
ด้านการ เรี ยน
2. ศึกษาใบความรู ้ร่วมกันและซักถามกันจนแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ
เข้าใจเนื อหา อย่างชัดเจน
3. ฝึ กทักษะจากใบงาน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันทําแบบฝึ กจากใบงาน ช่วยกันคิดตอบ
คําถาม ซักถามกันจนแน่ใจว่ากลุ่มของตนมีความเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน และ
ร่ วมกิจกรรมการเล่นปิ ดตาตีหม้อ
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคําตอบ นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันตรวจและให้คะแนน
ตามเกณฑ์ทีกําหนดให้ นักเรี ยนส่ งเอกสารทังใบความรู้และใบงานให้ครู ตรวจสอบ
ความถูกต้องอีกครังหนึง
5. นักเรี ยนร่ วมกันเสนอแนะการละเล่นรู ปแบบอืนทีสอดคล้องกับบทเรี ยน
6. นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ
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ใบความรู้ที 3
การเปรียบเทียบความยาว
การเปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง ระยะทาง ของสิ งของสองสิ งทําได้โดยนําความยาว
ของสิ งของทังสองสิ งทีวัดได้มาเปรี ยบเทียบกัน โดยเริ มเปรี ยบเทียบความยาวในหน่วยใหญ่ก่อน
หากยาวเท่ากันให้เปรี ยบเทียบความยาวในหน่วยย่อยต่อไป เช่น

ตะปูยาว 4 เซนติเมตร
ดินสอยาว 8 เซนติเมตร
ลวดเสี ยบยาว 3 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
เปรียบเทียบ

เข็มหมุด ยาวเท่ากับ ตะปู
ดินสอ ยาวกว่า ตะปู
4 เซนติเมตร
เข็มหมุด ยาวกว่า ลวดเสี ยบ 5 มิลลิเมตร
ไก่อยูห่ ่างจากเป็ ด 3 เมตร 80 เซนติเมตร
เต่าอยูห่ ่างจากกระต่าย 4 เมตร 80 เซนติเมตร

เปรี ยบเทียบ

ระยะห่างจากเต่าถึงกระต่าย ไกลกว่า ระยะห่างจากไก่ถึงเป็ ด
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ทอยเส้ น
ผู้เล่ น
ทอยเส้น เป็ นการละเล่นทีไม่ตอ้ งการคนมาก เพียงจํานวน 2-3 คนก็เล่นได้
อุปกรณ์ เหรี ยญห้าบาทหรื อเหรี ยญสิ บบาท (หรื อฝาเบียร์ )
สถานทีเล่น บนพืนเรี ยบๆ
ประโยชน์ ทสอดคล้
ี
องกับแผนจัดการเรียนรู้ และตัวชีวัด
- บอกความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตรจากการวัดระยะห่างของเหรี ยญกับเส้นชัย
- เปรี ยบเทียบความยาวทีได้จากการวัดระยะห่างของเหรี ยญกับเส้นชัยของผูเ้ ล่นแต่ละคน
ว่าเหรี ยญของผูเ้ ล่นคนใดอยูใ่ กล้เส้นชัยมากทีสุ ด
ด้านบน
ด้านล่าง

เส้นโยน

วิธีเล่น
1. ขีดเส้นลงบนพืนเป็ นรู ปสี เหลียมผืนผ้ากว้างประมาณ
1 เมตรครึ ง ยาวประมาณ 3 เมตร แล้วให้มีส่วนเกินทีเส้นด้านบน
เล็กน้อย
2. เริ มเล่นโดยให้ผเู้ ล่นมายืนทีเส้นโยน อย่าเหยียบเส้น
3. โยนเหรี ยญไปทีเส้นบน พยายามโยนให้ทบั เส้นหรื อ
ใกล้เส้นมากทีสุ ด อย่าให้ออกนอกเส้นด้านข้าง
ใครโยนเหรี ยญไปทับเส้น จะได้กินเหรี ยญทังหมด
(ถ้าโยนทับเส้นด้วยกัน คนโยนทีหลังจะได้กินเหรี ยญ) ถ้าไม่มี
ใครโยนทับเส้น คนทีโยนใกล้เส้นมากทีสุ ดจะได้กินเหรี ยญ
ใกล้เส้ นด้ านบนกินเหรียญด้ านบนทังหมด รวมทังเหรี ยญของผู้
อยูด่ า้ นข้างด้านบนด้วย ใกล้ เส้ นด้ านล่างกินเหรียญด้ านล่ าง
ทังหมด รวมทังเหรี ยญของผูอ้ ยูด่ า้ นข้างด้านล่างด้วย
แล้วเริ มเล่นกันใหม่แบบเดิม
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ใบงานที 3
ตอนที 1 ให้เปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง และระยะทางต่อไปนีแล้วขีด / ลงใน
(10 คะแนน)
1) ด.ญ.อารี สู ง 135 เซนติเมตร
สู งกว่า
เตียกว่า ด.ญ.ทิวา สู ง 138 เซนติเมตร
2) ด.ช.รัชพล สู ง 128 เซนติเมตร
3) พีชาย

สู ง 180 เซนติเมตร

4) ตูเ้ ย็น

สู ง 165 เซนติเมตร

5) เชือกยาว 5 เมตร 20 เซนติเมตร

สู งกว่า
สู งกว่า

เตียกว่า พีสาว สู ง 168 เซนติเมตร

สู งกว่า

เตียกว่า ตูเ้ สื อผ้า สู ง 130 เซนติเมตร

ยาวกว่า

สันกว่าสายยางยาว 5 เมตร50 เซนติเมตร

6) ระยะทาง 150 เมตร
7) เข็มเย็บผ้า 46 มิลลิเมตร

เตียกว่า ด.ช.อิสรา สู ง 130 เซนติเมตร

ไกลกว่า
ยาวกว่า

ใกล้กว่า ระยะทาง

200 เมตร

สันกว่า เข็มหมุด ยาว 5 เซนติเมตร

8) บ้านของสุ ดาอยูห่ ่างจากโรงเรี ยน 760 เมตร บ้านของมาลีอยูห่ ่างจากโรงเรี ยน 670 เมตร
บ้านของสุ ดาอยู่
ไกลกว่า
9) เสาไฟฟ้ าสู ง 8 เมตร 20 เซนติเมตร
10) หน้าต่างกว้าง 1 เมตร 10 เซนติเมตร

ใกล้กว่า บ้านของมาลี
สู งกว่า
ตํากว่าต้นไม้สูง 5 เมตร 20 เซนติเมตร
กว้างกว่า

แคบกว่า ประตูกว้าง 1เมตร20

เซนติเมตร
เกณฑ์การประเมิน
9 – 10 ระดับ ดีมาก, 7 – 8 ระดับ ดี, 5-6 ระดับ พอใช้, ตํากว่า 5
ปรับปรุ ง
ผลการประเมินได้..............................คะแนน
ระดับ...............................................

ต้อง
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ตอนที 2 จงวัดระยะห่างจากจุดทีเหรี ยญตกกับเส้นชัย แล้วบันทึกผลในตาราง
กลุ่ม
ระยะทางทีวัดได้
คะแนน
การแข่งขันรอบที 1
กลุ่ม 1
……………………………………..
………………………
……………………………………..
……………………...
กลุ่ม 2
………………………
กลุ่ม 3
……………………………………..
กลุ่ม 4
……………………………………..
……………………...
กลุ่ม5
………………………
……………………………………..
กลุ่ม 6
……………………………………..
……………………...
……………………………………..
กลุ่ม7
………………………
การแข่งขันรอบที 2
กลุ่ม 1
……………………………………..
………………………
กลุ่ม 2
……………………………………..
……………………...
กลุ่ม 3
………………………
……………………………………..
กลุ่ม 4
……………………………………..
……………………...
กลุ่ม5
……………………………………..
………………………
กลุ่ม 6
……………………………………..
……………………...
……………………………………..
กลุ่ม7
………………………
การแข่งขันรอบที 3
กลุ่ม 1
……………………………………..
………………………
กลุ่ม 2
……………………………………..
……………………...
กลุ่ม 3
………………………
……………………………………..
กลุ่ม 4
……………………………………..
……………………...
กลุ่ม5
………………………
……………………………………..
กลุ่ม 6
……………………………………..
……………………...
……………………………………..
กลุ่ม7
………………………
เกณฑ์ให้คะแนน
ใกล้เส้นชัยมากทีสุ ดได้ 3 คะแนน รองลงมา 2 คะแนน และ 1 คะแนน
สรุ ปคะแนน ของกลุ่ม ได้ …………………………………… คะแนน

ไกลสุ ด 0 คะแนน
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แบบทดสอบที 3
……………………………………….
คําชีแจง ให้เขียนเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง
3. จากภาพ บ้านใครอยูใ่ กล้โรงเรี ยน
1. เชือกของนิดยาว 90 เซนติเมตร
เป็ นอันดับสอง
เชือกของจําปี และจําปายาว
86
เซนติเมตร เชือกของสมชายยาว 98

ก. บ้านตุม้

เซนติเมตร

ข. บ้านต่าย

เชือกของใครยาวเป็ น

ค. บ้านแต้ว

ลําดับทีสอง

4. พิมสู ง 148 เซนติเมตร แก้วสู ง 1

ก. เชือกของ นิด
ข. เชือกของ จําปา

เมตร 42 เซนติเมตร ไอด้าสู งกว่า

ค. เชือกของ สมชาย

ก้อย 3 เซนติเมตร ข้อใดเรี ยงลําดับ
ความสู งได้ถูกต้อง

2. เหรี ยญของกลุ่ม A ห่างจากเส้นชัย
35 มิลลิเมตร เหรี ยญของกลุ่ม B ห่าง

ก. พิม แก้ว ไอด้า

จากเส้นชัย 2 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร

ข. แก้ว พิม ไอด้า

เหรี ยญของกลุ่ม C ห่างเส้นชัย 20

ค. พิม ไอด้า แก้ว
5. ข้อใดเปรี ยบเทียบถูกต้อง

มิลลิเมตร เหรี ยญของกลุ่มใดอยูใ่ กล้
เส้นชัยมากทีสุ ด

ก. 25 เซนติเมตร เท่ากับ

ก. กลุ่ม A

290 มิลลิเมตร
ข. 40 มิลลิเมตร เท่ากับ

ข. กลุ่ม B

14 เซนติเมตร
ค. 1 เมตร 50 เซนติเมตร เท่ากับ

ค. กลุ่ม C
ดูภาพแล้วตอบคําถามข้อ 3

335 ม.

210
520 ม.

บ้านตุม้ •

150 เซนติเมตร

• บ้านต่าย

580

320 ม.

•โรงเรี ยน

110 ม.

• บ้านโต้ง

• บ้านแต้ว
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เฉลยใบงานที 3
ตอนที 1 ให้เปรี ยบเทียบความยาว ความสู ง และระยะทางต่อไปนีแล้วขีด / ลงใน
1) ด.ญ.อารี ญา สู ง 135 เซนติเมตร
สู งกว่า ˲ เตียกว่า ด.ญ.ทิธานันท์ สู ง 138
เซนติเมตร
2) ด.ช.รัชพล

สู งกว่า

สู ง 128 เซนติเมตร

˲

เตียกว่า ด.ช.อิธราพงค์ สู ง 130

เซนติเมตร
3) พีชาย

สู ง 180 เซนติเมตร

˲ สู งกว่า

เตียกว่า พีสาว สู ง 168 เซนติเมตร

4) ตูเ้ ย็น

สู ง 165 เซนติเมตร ˲ สู งกว่า
เตียกว่า ตูเ้ สื อผ้า สู ง 130 เซนติเมตร
5) เชือกยาว 5 เมตร 20 เซนติเมตร ยาวกว่า ˲ สันกว่า สายยางยาว 5 เมตร 50 เซนติเมตร
6) ระยะห่าง 150 เมตร
ไกลกว่า ˲ ใกล้กว่า ระยะทาง 200 เมตร
7) เข็มเย็บผ้า 4 เซนติเมตร

ยาวกว่า

˲ สันกว่า เข็มหมุด ยาว 5 เซนติเมตร

8) บ้านของสุ ดาอยูห่ ่างจากโรงเรี ยน 760 เมตร บ้านของมาลีอยูห่ ่างจากโรงเรี ยน 670 เมตร
บ้านของสุ ดาอยู่ ˲ ไกลกว่า
ใกล้กว่า บ้านของมาลี
9) เสาไฟฟ้ าสู ง 3 เมตร 20 เซนติเมตร สู งกว่า ˲ ตํากว่า ต้นไม้สูง5 เมตร 20 เซนติเมตร
10) หน้าตากว้าง 1 เมตร 10 เซนติเมตร

กว้างกว่า ˲ แคบกว่า ประตูกว้าง 1 เมตร 20 เซนติเมตร

เกณฑ์การประเมิน
9 – 10 ดีมาก 7 – 8 ดี
5-6 พอใช้
ตํากว่า 5 ต้องปรับปรุ ง
ผลการประเมิน ได้..............................คะแนน ระดับ...............................................
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เฉลยแบบทดสอบที 3
1. ก

2. ค

3. ก

4. ค

5. ค
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แผนจัดการเรี ยนรู ้ที 4การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ค13101 คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
เวลา 2 ชัวโมง
.....................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ค 2.1: เข้าใจพืนฐานเกียวกับการวัดและคาดคะเนขนาดของสิ งทีต้องการวัด
ตัวชีวัด ค 2.1 ป.3/5
บอกความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว นําหนักและเวลา
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ป.3/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมายและ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์และ เชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืนๆ
ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สาระสําคัญ
หน่วยวัดความยาวทีเป็ นมาตรฐานจะมีความสัมพันธ์กนั คือ ความยาว 10 มิลลิเมตร
เท่ากับ ความยาว 1 เซนติเมตร และความยาว 100 เซนติเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เมตร
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
- ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัด
ทักษะ/กระบวนการ
- บอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัด
คุณลักษณะ
- มีระเบียบวินยั มีความรับผิดชอบและความรอบคอบในการทํางาน
สมรรถนะทีสําคัญของผูเ้ รี ยน
ความสามารถในการคิด
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์
รักความเป็ นไทย
ชินงาน/ภาระงาน
- บันทึกผลการแข่งขันวิงเปี ยวและวัดระยะทางจากจุดทีแตะกลุ่มอืนกับจุดเปลียนตัว
- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจความถูกต้องของกิจกรรมจากใบงาน และแบบทดสอบ
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน
2. เครื องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบฝึ กจากใบงาน และแบบทดสอบ
2.2 แบบประเมินแบบ Rubrics
- แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
รวม

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น
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3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ได้คะแนนรวมแบบฝึ กจากใบงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2ได้คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
เกณฑ์
3.3 เกณฑ์การประเมิน Rubric
เกณฑ์ การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

70

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
แต่ไม่
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ให้เข้าใจได้บางส่วน
ปฏิบตั ิ ไม่ได้

จึงถือว่าผ่าน

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้มากกว่า 3
ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวน
ให้เพือนร่ วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคล้อง
กับประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น และกติกา วิธีการเล่น การละเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน พืนบ้านในท้องถินได้
ท้องถินได้ ถูกต้องอย่าง บางส่วน
น้อย 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย การละเล่นพืนบ้าน
และบอกประโยชน์ของ ไทยและบอก
การละเล่นพืนบ้านไทย ประโยชน์ของ
ได้อย่างน้อย
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้อย่างน้อย 1
2 - 3 ประการ
ประการ
บอกชือการละเล่น
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
การละเล่นพืนบ้านใน สอดคล้องกับ
ท้องถินทีสอดคล้องกับ ประเพณี ได้
ประเพณี ได้

0 = ไม่ ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการ
เล่น และบอก
ชือการละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินได้
บางส่วน
ชักชวน,แนะนํา
ให้เพือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบ้านไทย
ไม่ได้

บอกชือ
การละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินที
สอดคล้องกับ
ประเพณี ไม่ได้

กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้
ขันที 1 ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.1 ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2 ครู ชีแจงวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่ม เป้ าหมายของการทํางานร่ วมกันใน
การทํางานกลุ่ม
1.3 ครู แจ้งคะแนนฐานของนักเรี ยนแต่ละคนและวิธีการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนทราบ
ขันที 2 ขันสอน
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1.1 ทบทวนความรู ้เดิมเรื อง หน่วยการวัดความยาว โดยให้นกั เรี ยนร้องเพลงใช้หน่วยวัด
อะไรดี โดยให้นกั เรี ยนร้องเพลงตามครู ก่อน 1-2 รอบ แล้วให้นกั เรี ยนร้องกันเอง จากนันครู สนทนา
ซักถามเกียวกับเครื องมือวัดความยาวและหน่วยวัดความยาวทีเหมาะสม
1.2

ครู นาํ ภาพขยายของไม้บรรทัดมีเส้นแบ่งเป็ นมิลลิเมตรให้นกั เรี ยนสังเกต ช่อง 1

เซนติเมตร ให้นกั เรี ยนช่วยกันนับ
ตัวเลขบอก
หน่วยเซนติเมตร

ขีดบอกหน่วย
มิลลิเมตร

ครู แนะนําให้วา่ 1 ช่องเล็ก เท่ากับ 1 มิลลิเมตร ดังนัน 1 เซนติเมตรมี 10 ช่องเล็ก จึงสรุ ป
ความสัมพันธ์ของเซนติเมตรกับมิลลิเมตร ได้วา่ 1 เซนติเมตร = 10 มิลลิเมตร จากนันให้นกั เรี ยนฝึ ก
วัดสิ งของต่างๆในห้องเรี ยนทีแสดงค่าทัง เซนติเมตร และมิลลิเมตร แล้วบันทึกผลการวัดไว้ ครู คอย
ตรวจสอบความถูกต้อง จากนันครู ถามคําถามว่า 1
เซนติเมตร
เท่ากับกีมิลลิเมตร(10
มิลลิเมตร) 10 เซนติเมตร
เท่ากับกีมิลลิเมตร(100 มิลลิเมตร) นักเรี ยนมีวธิ ีคิดอย่างไร
(วิธีคูณด้วย 10) หรื อ 10 มิลลิเมตร เท่ากับกีเซนติเมตร 30 มิลลิเมตร เท่ากับกีเซนติเมตร
(3 เซนติเมตร) นักเรี ยนมีวธิ ี คิดอย่างไร (วิธีหารด้วย 10)
1.3 ครู ให้นกั เรี ยนสังเกตความยาวของไม้เมตร ว่ามีความยาวเท่ากับกีเซนติเมตร จากนัน
ครู แนะนําว่า 1 เมตร เท่ากับ 100 เซนติเมตร ดังนันความสัมพันธ์ระหว่างเมตร กับ เซนติเมตร จึง
สรุ ปความสัมพันธ์ได้วา่ 1 เมตร = 100 เซนติเมตร จากนันให้นกั เรี ยนวัดความยาวของสิ งต่างๆใน
ห้องทีมีความยาวเกิน 1 เมตร เช่นกระดานดํา ความสู งของประตู หน้าต่าง ความกว้าง ความยาว
ของห้องเรี ยน ต่อจากนันครู ให้นกั เรี ยนฝึ กหาคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดโดย
ครู แสดงแถบโจทย์ให้นกั เรี ยนอ่านและตอบคําถาม เช่น
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ริ บบินยาว

3

เมตร

คิดเป็ นความยาวกีเซนติเมตร

สายยางยาว

4

เมตร

คิดเป็ นความยาวกีเซนติเมตร

ขวดนําสู ง

200

เซนติเมตร

ขวดนําสู งกีเมตร

ต้นไม้สูง

450

เซนติเมตร

ต้นไม้สูงกีเมตรกีเซนติเมตร

นักเรี ยนช่วยกันหาคําตอบและตรวจสอบความถูกต้อง แล้วร่ วมกันสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างการ
วัดได้วา่ 10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร และ 100 เซนติเมตร = 1 เมตร
ขันที 3. ขันกิจกรรมกลุ่ม
3.1 ครู จดั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และอ่อน1 คน (กลุ่มเดิม)
3.2 ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยนรู้ชุดที 4 ประกอบด้วยคําชีแจง ใบความรู้ ใบ
งาน วิธีเล่นวิงเปี ยว (กลุ่มละ 2 ชุด) ให้แต่ละกลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยน จนสมาชิก
ทุกคนในกลุ่มเข้าใจอย่างชัดเจนและทํากิจกรรมใบงานตอนที 1 ถ้ามีขอ้ สงสัยให้ซกั ถามจาก
ครู ผสู้ อนซึงคอยดูแลนักเรี ยนทุกกลุ่มอย่างใกล้ชิด
3.3 เมือทุกกลุ่มศึกษาใบความรู้ เข้าใจอย่างชัดเจนและทํากิจกรรมใบงานตอนที 1
เรี ยบร้อยแล้ว ครู ดาํ เนินกิจกรรมการเล่น วิงเปี ยว โดยครู ชีแจงวิธีเล่น กติกาการเล่น และวิธีการ
บันทึกผลในใบงานตอนที 2 ให้ชดั เจนอีกครัง โดยครู และนักเรี ยนร่ วมมือกันกําหนดระยะทางการ
วิงไล่คู่แข่งขันออกเป็ น 3 ระยะ และกําหนดคะแนนทีได้เป็ น 3,2,1 เช่น ถ้าทีม ก. วิงไล่ทีม ข. ทัน
ในระยะทางช่วงที 1 ของทีม ข. จะได้ 3 คะแนน แล้ววัดระยะทางทีจะถึงจุดเปลียนตัวว่าเหลือ
ระยะทางเท่าไรโดยวัดเป็ นเมตรแล้วให้นกั เรี ยนคิดว่าเท่ากับกีเซนติเมตร แล้วให้นกั เรี ยนทดลอง
เล่นวิงเปี ยวก่อน 1 ครัง เพือให้นกั เรี ยนเข้าใจตรงกันทุกกลุ่ม
3.4 ให้แต่ละกลุ่มจับฉลากเพือจัดคู่แข่งขัน (หรื อ อาจจัดแข่งขันแบบพบกันหมดถ้า
มีเวลามากพอ)
จากนันเริ มการแข่งขันวิงเปี ยวทีละคู่แล้วให้ผชู้ นะในแต่ละคู่แข่งขันกันเพือหาผู้
ชนะเลิศ เมือจบการแข่งขันครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปผลการแข่งขันว่ากลุ่มใดมีคะแนนมากทีสุ ด
เป็ นกลุ่มชนะ
3.5 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะการเล่นของเด็กแบบอืนๆทีนักเรี ยน
คิดว่าเหมาะสมกับเนือหาทีเรี ยนรู ้ พร้อมทังวิธีการทีนํามาใช้ได้สอดคล้องกับเนือหา ครู คอยสังเกต
และร่ วมซักถามพร้อมทังประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
รักความเป็ นไทยตามแบบประเมินทีกําหนด
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ขันที 4 ขันสรุ ปบทเรี ยนและประเมินผล ทดสอบย่อย และยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
4.1 ครู และนักเรี ยนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องของกิจกรรมจากใบงานของ
กลุ่ม หากมีขอ้ ผิดพลาดให้ช่วยกันแก้ไขแล้วร่ วมกันสรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัด
4.2 ทดสอบย่อย ครู ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแต่ละ
คนทําแบบทดสอบจํานวน 5 ข้อ ในการทดสอบนักเรี ยนแต่ละคนจะทําข้อสอบตามความสามารถ
ของตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ใช้เวลา 10 นาที จากนันร่ วมกันตรวจคําตอบจาก
แบบทดสอบ คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่มแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้
รางวัล และมอบรางวัลให้กลุ่มทีมีระดับการพัฒนาสู งสุ ด
สื อการเรี ยนรู้
1. ใบความรู้ , วิธีเล่นวิงเปี ยว
2. เพลงใช้หน่วยวัดอะไรดี
3. ภาพขยายไม้บรรทัด
4. ไม้เมตร ไม้บรรทัด
5. อุปกรณ์การเล่นวิงเปี ยว ได้แก่ ผ้าเช็ดหน้า
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บันทึกหลังสอน
ในแผนจัดการเรี ยนรู้ที 4 เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว ในขันสอนครู นาํ
ผลการโยนเหรี ยญจากการเรี ยนรู ้ในครังที 3 มา ให้นกั เรี ยนฝึ กหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการ
วัด เพือให้นกั เรี ยนเห็นประโยชน์จากการเล่นกับเรี ยนรู ้ กลุ่มปฏิบตั ิงานตามขันตอนได้อย่าง เป็ น
ระบบและ มีความตังใจในการเรี ยนรู้ดีโดยเฉพาะกลุ่มที 5 สามารถทํากิจกรรมได้อย่างรวดเร็ ว
และถูกต้อง ปัญหาทีพบจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในแผนจัดการเรี ยนรู้นีคือ
การหาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาวจากการเล่นวิงเปี ยว ทําได้นอ้ ยเพราะ
นักเรี ยนวิงทันคู่แข่งตรงจุดเปลียนตัวเกือบทุกครัง ทําให้ได้คาํ ตอบเดิม นักเรี ยนเสนอให้ใช้การ
กระโดดกบมาตัดสิ นใหม่ถา้ คู่ใดวิงไล่ทนั กันทีจุดเปลียนตัวอีก ทําให้นกั เรี ยนสนุกสนานมากยิงขึน
และการนําวิธีการแก้ปัญหาทีนักเรี ยนเสนอมาใช้ ทําให้นกั เรี ยนกล้าแสดงความคิดเห็นยิงขึน
ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ น
ไทยในแผนจัดการเรี ยนรู ้ครังนีนักเรี ยนสามารถบอกการละเล่นอืนๆทีสอดคล้องกับบทเรี ยนดี เช่น
การกระโดดไกล การโยนเปตอง
ลงชือ

ผูส้ อน
(นางสาวปรานี แพรอัตร์ )

188

เอกสารประกอบการเรียนชุ ดที 4
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมการละเล่นของเด็กไทย
เรื อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
.............................................................................................................................................................
คําชีแจง
1. เอกสารนีประกอบด้วย คําชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วิธีเล่นวิงเปี ยว
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทําแบบฝึ กหัดตามใบงาน
ตอนที 1ใช้เวลา 20 นาที
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกิจกรรมการเล่น วิงเปี ยวกับครู ผสู้ อน และทําแบบฝึ กหัด
ตามใบงาน ตอนที 2 ใช้เวลา 30 นาที
กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหน้าทีโดยเน้นความร่ วมมือและช่วยเหลือกัน
ด้านการเรี ยน
2. ศึกษาใบความรู ้ร่วมกันและซักถามกันจนแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ
เข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน
3. ฝึ กทักษะจากใบงาน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันทําแบบฝึ กจากใบงาน ช่วยกันคิดตอบ
คําถาม ซักถามกันจนแน่ใจว่ากลุ่มของตนมีความเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน และ
ร่ วมกิจกรรมการเล่นวิงเปี ยว
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคําตอบ นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันตรวจและให้คะแนน
ตามเกณฑ์ทีกําหนดให้
นักเรี ยนส่ งเอกสารทังใบความรู้และใบงานให้ครู
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครังหนึง
5. นักเรี ยนร่ วมกันเสนอแนะการละเล่นรู ปแบบอืนทีสอดคล้องกับบทเรี ยน
6. นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ

189

ใบความรู้ที 4
ความสั มพันธ์ ระหว่างหน่ วยวัดความยาว
มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร เป็ นหน่วยมาตรฐานทีใช้บอกความยาวมีความสัมพันธ์กนั ดังนี
ความยาว 1 เมตร
เท่ากับ ความยาว 100 เซนติเมตร
ความยาว 1 เซนติเมตร
เท่ากับ ความยาว 10
มิลลิเมตร
ตัวอย่าง
กุญแจดอกนียาว 59 มิลลิเมตร
หรื อเท่ากับ 5 เซนติเมตร 9 มิลลิเมตร

ดินสอยาว 85 มิลลิเมตร
หรื อเท่ากับ 8 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร

รู ปปั นนีสู ง 520 เซนติเมตร
หรื อเท่ากับ 5 เมตร 20 เซนติเมตร

เชือกยาว 4 เมตร 75 เซนติเมตร
หรื อ เท่ากับ 475 เซนติเมตร
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วิงเปี ยว
ผูเ้ ล่น
วิงเปี ยว เป็ นการละเล่นทีแบ่งผูเ้ ล่นเป็ น 2 พวกๆละเท่าๆกัน
อุปกรณ์
ผ้า 2 ผืน และ หลัก 2 หลัก (อาจใช้เก้าอีแทนได้)
สถานทีเล่น สนาม หรื อลานกว้างๆ
ประโยชน์ ทสอดคล้
ี
องกับแผนจัดการเรียนรู้ และตัวชีวัด
- บอกความสัมพันธ์ของหน่วยวัดความยาวระหว่างเมตร กับเซนติเมตรจากการวัดระยะ
ทางการวิง
วิธีเล่น
1. ปักหลัก 2 หลัก ให้ห่างกันประมาณ 10 เมตร (ปรับได้ตามความเหมาะสม) จากนัน
กําหนดระยะทางเป็ นสามส่ วนเพือใช้กาํ หนดคะแนนเมือผูว้ งไล่
ิ ทนั กัน
2. แบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายละเท่าๆกัน แจกผ้าให้ฝ่ายละผืน จัดให้อยูห่ ลักข้างละ
พวก
3. เริ มเล่นโดยให้ผวู ้ งคนแรกของทั
ิ
งสองฝ่ าย มายืนข้างหลัก ใช้มือข้างหนึงจับหลักไว้
มืออีกข้างหนึงถือผ้าไว้ ให้ลาํ ตัวเสมอหลัก
4. กรรมการให้สัญญาณออกวิงพร้อมกัน ผูว้ งต้
ิ องวิงอย่างเร็ วทีสุ ด ถือผ้าไว้อย่าให้หลุด
มือ ถ้าหลุดมือต้องรี บเก็บแล้ววิงต่อ โดยต้องวิงไปอ้อมหลักของฝ่ ายตรงข้ามกลับมายังหลักของ
ฝ่ ายตน
เมือถึงหลักของฝ่ ายตนแล้วให้รีบส่ งผ้าให้กบั ผูเ้ ล่นคนถัดไป ซึ งยืนรอรับผ้าอยูท่ ีหลักส่ งมือ
ต่อมือ โดยผูร้ ับจะต้องเอามืออ้อมหลักเสมอจะยืนมือมารับผ้าหน้าหลักไม่ได้เป็ นอันขาด ซึ งถือว่า
ผิดกติกาจะถูกปรับให้แพ้การวิงในรอบนัน
ต่างฝ่ ายต่างวิงรับผ้าและรับส่ งผ้ากันอยูอ่ ย่างนัน ถ้าฝ่ ายใดสามารถวิงไล่ทนั แล้วใช้ผา้ ทีถือ
อยูใ่ นมือ ฟาดหรื อตีถูกฝ่ ายตรงข้าม ฝ่ ายไล่ทนั จะเป็ นฝ่ ายชนะการวิงในรอบนัน แล้วเริ มเล่นกัน
ใหม่
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ใบงานที 4
ตอนที 1 จงตอบคําถามต่อไปนี (10 คะแนน)
1) กบเหลาดินสอยาว 25 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ.............. เซนติเมตร .........
มิลลิเมตร
2) สี เทียนยาว 65 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ ..............เซนติเมตร............ มิลลิเมตร
3) ปากกายาว

14 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ .............. มิลลิเมตร

4) กล่องดินสอยาว 18 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ .............. มิลลิเมตร
5) ปริ วฒั น์สูง

147 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ .................... เมตร ....................... เซนติเมตร

6) เตียงนอนยาว 220 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ ..................... เมตร ....................... เซนติเมตร
7) ถนนหน้าอาคารเรี ยนกว้าง 390 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ .............. เมตร .............. เซนติเมตร
8) ต้นปาล์มหน้าอาคารสู ง 4 เมตร 50 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ .......................... เซนติเมตร
9) ไหมพรมม้วนหนึงยาว 5 เมตร 25 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ. ......................... เซนติเมตร
10) เสาธงสู ง 9 เมตร 50 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ ............................................. เซนติเมตร
เกณฑ์การประเมิน
9 – 10 ระดับ ดีมาก, 7 – 8 ระดับ ดี, 5-6 ระดับ พอใช้, ตํากว่า 5 ต้อง
ปรับปรุ ง
ผลการประเมินของกลุ่ม ได้..............................คะแนน ระดับ...............................................
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ตอนที 2 จงบันทึกผลแข่งขันการวิงเปี ยวและวัดระยะทางจากจุดทีถูกแตะถึงจุดเปลียนตัวของกลุ่ม
ลงในตาราง โดยทําเครื องหมาย ˲ ลงในช่องทีตรงกับผลการแข่งขันของกลุ่ม แต่ถา้ เป็ นฝ่ ายแพ้ ไม่
มีคะแนน
แตะฝ่ ายตรงข้าม
ระยะทางทีจะถึง
ส่ วนที
คะแนน
การแข่งขัน
เท่ากับ
จุดเปลียนตัว
1
2
3
ตัวอย่าง
/
กลุ่มขวัญใจ
3 ม. 50 ซม.
350 ซม.
4
พบกับ กลุ่ม ดอกแก้ว
รอบที 1
กลุ่ม…………………………
พบกับ กลุ่ม …………………
รอบที 2
กลุ่ม…………………………
พบกับ กลุ่ม …………………
รอบที 3
กลุ่ม…………………………
พบกับ กลุ่ม …………………
สรุ ปการแข่งขัน
กลุ่ม ……………………...…
ได้อนั ดับที …………….

ได้คะแนน……………………… คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
ไล่แตะฝ่ ายตรงข้ามได้ทีระยะทางส่ วนที 1 ได้ 3 คะแนน
ไล่แตะฝ่ ายตรงข้ามได้ทีระยะทางส่ วนที 2 ได้ 2 คะแนน
ไล่แตะฝ่ ายตรงข้ามได้ทีระยะทางส่ วนที 3 ได้ 1 คะแนน
และหาความสัมพันธ์ถูกต้องได้ 1 คะแนน
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แบบทดสอบที 4
………………………………………..
คําชีแจง ให้เขียนเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง
1. ไม้เมตร ยาวเท่ากับกีเซนติเมตร
ก. 10 เซนติเมตร

ก. 1 เมตร 90 เซนติเมตร

ข. 100 เซนติเมตร
ค. 1,000 เซนติเมตร
2. กระดานดํา ยาว 2 เมตร 35
เซนติเมตร

4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

กระดานดํายาวกี

เซนติเมตร
ก. 230 เซนติเมตร
ข. 235 เซนติเมตร
ค. 325 เซนติเมตร
3. ถนนกว้าง 650 เซนติเมตร เท่ากับ
กีเมตร กีเซนติเมตร
ก. 6 เมตร 50 เซนติเมตร
ข. 60 เมตร 5 เซนติเมตร
ค. 60 เมตร 50 เซนติเมตร

เท่ากับ 109 เซนติเมตร
ข. 250 เซนติเมตร เท่ากับ
2 เมตร 50 เซนติเมตร
ค. 5 เมตร 50 เซนติเมตร
เท่ากับ 505 เซนติเมตร
5. ดินสอแท่งแรกยาว 37 มิลลิเมตร
ดินสอแท่งทีสองยาว 2 เซนติเมตร 6
มิลลิเมตร ดินสอแท่งใดยาวกว่าและ
ยาวกว่าเท่าไร
ก. ดินสอแท่งแรก ยาวกว่า
19 มิลลิเมตร
ข. ดินสอแท่งทีสอง ยาวกว่า
11 มิลลิเมตร
ค. ดินสอแท่งแรก ยาวกว่า
11 มิลลิเมตร
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เฉลยใบงานที 4
ตอนที 1 จงตอบคําถามต่อไปนี
1) กบเหลาดินสอยาว 25 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ 2 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
2) สี เทียนยาว
3) ปากกายาว

65 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ 6 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
14 เซนติเมตร 2 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ 142 มิลลิเมตร

4) กล่องดินสอยาว 18 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร คิดเป็ นความยาวเท่ากับ 187 มิลลิเมตร
5) ปริ วฒั น์สูง

147 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ 1 เมตร 47 เซนติเมตร

6) เตียงนอนยาว 220 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ 2 เมตร 20 เซนติเมตร
7) ถนนหน้าอาคารเรี ยนกว้าง 390 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ 3 เมตร 90 เซนติเมตร
8) ต้นปาล์มหน้าอาคารสู ง 4 เมตร 50 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ 450 เซนติเมตร
9) ไหมพรมม้วนหนึงยาว 5 เมตร 25 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ 525 เซนติเมตร
10) เสาธงสู ง 950 เซนติเมตร หรื อเท่ากับ 9 เมตร 50 เซนติเมตร

เกณฑ์การประเมิน
9 – 10 ดีมาก

7 – 8 ดี

ปรับปรุ ง
ผลการประเมินได้..............................คะแนน

5-6 พอใช้

ตํากว่า

ระดับ...............................................

5

ต้อง
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เฉลยแบบทดสอบที 4

1. ข

2. ข

3.

ก

4. ข

5. ค
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แผนจัดการเรี ยนรู ้ที 5การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ค13101 คณิ ตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เรื อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว (การบวก)
เวลา 2 ชัวโมง
.....................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ค 2.2: แก้ปัญหาเกียวกับการวัด
ตัวชีวัด ค 2.2 ป.3/1
แก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ป.3/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมายและ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1 ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์ แล เชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืนๆ
ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สาระสําคัญ
โจทย์ปัญหาการวัดความยาวเป็ นการนําความรู้เกียวกับการวัดความยาว หน่วยวัดความยาว
ความสู งหรื อระยะทางมาบวก ลบกัน ตามกระบวนการบวก ลบ
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
- โจทย์ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
ทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
-

หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา

คุณลักษณะ
- มีความรอบคอบ ความรับผิดชอบและมีวจิ ารณญาณในการทํางาน
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สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
- ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็ นไทย
ชินงาน/ภาระงาน
- บันทึกระยะทางทีสมาชิกของกลุ่มวิงกระสอบได้แล้วรวมระยะทางทังหมด
- เสนอแนะการละเล่นของเด็กแบบอืน
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจความถูกต้องจากใบงาน และแบบทดสอบ
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการละเล่นรู ปแบบอืน
2. เครื องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบฝึ กจากใบงาน และ แบบทดสอบ
2.2 แบบประเมิน แบบ Rubrics
- แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
รวม

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น
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3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 ได้คะแนนรวมแบบฝึ กจากใบงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2ได้คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.3 เกณฑ์การประเมิน Rubric
เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
แต่ไม่
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ให้เข้าใจได้บางส่วน
ปฏิบตั ิ ไม่ได้

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้มากกว่า 3
ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวน
ให้เพือนร่ วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคล้อง
กับประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น และกติกา วิธีการเล่น การละเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน พืนบ้านในท้องถินได้
ท้องถินได้ ถูกต้องอย่าง บางส่วน
น้อย 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย การละเล่นพืนบ้าน
และบอกประโยชน์ของ ไทยและบอก
การละเล่นพืนบ้านไทย ประโยชน์ของ
ได้อย่างน้อย
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้อย่างน้อย 1
2 - 3 ประการ
ประการ
บอกชือการละเล่น
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
การละเล่นพืนบ้านใน สอดคล้องกับ
ท้องถินทีสอดคล้องกับ ประเพณี ได้
ประเพณี ได้

0 = ไม่ ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการ
เล่น และบอก
ชือการละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินได้
บางส่วน
ชักชวน,แนะนํา
ให้เพือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบ้านไทย
ไม่ได้

บอกชือ
การละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินที
สอดคล้องกับ
ประเพณี ไม่ได้

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขันที 1 ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.1 ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้
1.2 ครู ชีแจงวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่ม เป้ าหมายของการทํางานร่ วมกันใน
การทํางานกลุ่ม
1.3 ครู แจ้งคะแนนฐานของนักเรี ยนแต่ละคนและวิธีการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนทราบ
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ขันที 2 ขันสอน
2.1ทบทวนความรู ้เดิมโดยให้นกั เรี ยนอ่านแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัด
ความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เซนติเมตร
ความยาว 100 เซนติเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เมตร
แล้วให้นกั เรี ยนฝึ กกระจายและทอนหน่วยวัดความยาวจากหน่วยหนึงไปยังอีกหน่วยหนึงโดยให้
นักเรี ยนช่วยกันตอบคําถามจากแถบประโยคคําถามเช่น
5 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร เท่ากับกีมิลลิเมตร
(58 มิลลิเมตร)
5 เมตร
20 เซนติเมตร เท่ากับกีเซนติเมตร
(520 เซนติเมตร)
54 มิลลิเมตร เท่ากับกีเซนติเมตร กีมิลลิเมตร (5 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
230เซนติเมตร เท่ากับกีเมตร กีเซนติเมตร
(2 เมตร 30 เซนติเมตร)
เมือนักเรี ยนเข้าใจดีแล้ว ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าหน่วยการวัดความยาวสามารถ กระจายและ
ทอนจากหน่วยหนึงไปยังอีกหน่วยหนึงได้
2.2 ครู นาํ เสนอโจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับการวัดความยาว ความสู งหรื อ
ระยะทาง แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันอ่านโจทย์ปัญหา และให้ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์เพือหาคําตอบ เช่น
ครู สมชายซื อท่อนํามา 2 ท่อน ท่อนําท่อนแรกยาว 7 เมตร ท่อนที 2 ยาว 5 เมตร
ครู สมชายซื อท่อนํามาทังหมดกีเมตร
ครู ตงคํ
ั าถามให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบเพือฝึ กวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี
1. หน่วยวัดความยาวทีกําหนดคืออะไร (เมตร)
2. สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้มีอะไรบ้าง

(ซือท่อนํา 2 ท่อน ท่อนแรกยาว 7 เมตร ท่อนที 2 ยาว 5 เมตร )
3. โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร

(ท่อนําทีซื อมาทังหมดยาวกีเมตร)

4. สามารถหาคําตอบได้โดยวิธีใด (บวก)
5. ครู สมชายซื อท่อนํามาทังหมดกีเมตร (12 เมตร)
จากนัน ครู เปลียนโจทย์ปัญหาโดยเพิมหน่วยความยาวเป็ น 2 หน่วย เช่น
ครู สุดสวยซือผ้าตัดเสื อมา 2 เมตร 80 เซนติเมตร ซื อผ้าตัดกางเกงมา 1
เมตร 30 เซนติเมตร ครู สุดสวยซือผ้ามาทังหมดกีเมตร
จากนันให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์โดยร่ วมกันตอบคําถาม ดังนี
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-

สิ งทีโจทย์กาํ หนดคืออะไร

-

สิ งทีโจทย์ตอ้ งการทราบคืออะไร

-

หาคําตอบได้โดยวิธีใด

-

สรุ ปครู สุดสวยซือผ้ามาทังหมดเท่าไร

ครู และนักเรี ยนช่วยกันแสดงวิธีคิดเพือแสดงขันตอนการหาคําตอบจากการวิเคราะห์โจทย์ดงั นี
วิธีคิด
เมตร
เซนติเมตร
ซื อผ้าตัดเสื อมา
2
80
+
ซื อผ้าตัดกางเกงมา
1
30
= 1 ม. 10
ดังนัน
ครู สุดสวยซื อผ้ามาทังหมด 3
110
หรื อเท่ากับ
3+1
10
ตอบ
4 เมตร 10 เซนติเมตร
2.3 ครู เสนอโจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
อีก 1 ข้อ ดังนี
หนังสื อเล่มแรกหนา 3 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร หนังสื อเล่มทีสองหนากว่า
เล่มแรก 2 เซนติเมตร นํามาวางซ้อนกันจะหนาเท่าไร
แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมเช่นเดียวกับข้อ 2.2 เพือฝึ กการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
แสดงขันตอนการแก้โจทย์ปัญหาเพือหาคําตอบ จากนันครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจคําตอบและ
สรุ ปขันตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับการวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
ขันที 3 ขันกิจกรรมกลุ่ม
3.1 ครู จดั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน (กลุ่มเดิม)
3.2 ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยนรู้ชุดที 5 ซึ งประกอบด้วยคําชีแจง ใบความรู้
ใบงาน วิธีเล่นวิงกระสอบ (กลุ่มละ 2 ชุด )ให้กลุ่มร่ วมกันศึกษาใบความรู้ จนสมาชิกในกลุ่มทุกคน
เข้าใจอย่างชัดเจนและทํากิจกรรมใบงานตอนที1 ครู คอยดูแลการปฏิบตั ิกิจกรรมกลุ่มอย่างใกล้ชิด
3.3เมือนักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และทํากิจกรรมใบงานตอนที 1เรี ยบร้อย
แล้ว ครู ดาํ เนินกิจกรรมการเล่นวิงกระสอบโดยชีแจงวิธีการเล่นกติกาการเล่น และข้อตกลงในการ
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงานตอนที 2 โดยครู และนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดระยะทางการวิงกระสอบและ
กติกาทีนํามาใช้
ถ้าใครวิงล้มตรงจุดใดต้องออกจากการแข่งขันตรงนันแล้ววัดระยะทางทีวิง
กระสอบได้และบันทึกผลไว้ แล้วให้นกั เรี ยนทดลองเล่นก่อน
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3.4 ให้แต่ละกลุ่มส่ งสมาชิกเข้าแข่งขันวิงกระสอบทีละ 1 คน เมือสมาชิกวิงครบ
ทุกคนแล้วนําระยะทางทีวิงได้มารวมกัน กลุ่มใดวิงได้มากทีสุ ด เป็ นผูช้ นะ ถ้ามีการเสมอกัน อาจ
จัดแข่งขันเฉพาะกลุ่มนันๆใหม่อีกครัง (การจัดแข่งขันอาจจัดหลายๆรอบได้ตามความเหมาะสมกับ
เวลาในการเรี ยนการสอน) เมือจบการแข่งขันครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบการบันทึกผลการวิง
กระสอบของแต่ละกลุ่ม ว่ารวมระยะทางการวิงได้ถูกต้องหรื อไม่ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดให้ช่วยกัน
บอกวิธีแก้ไข
3.5 เมือจบการแข่งขัน ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะการเล่นของเด็ก
แบบอืนๆทีนักเรี ยนคิดว่าเหมาะสมกับเนือหาทีเรี ยนรู้ พร้อมทังวิธีการทีนํามาใช้ได้สอดคล้องกับ
เนือหา
ครู คอยสังเกตและร่ วมซักถามพร้อมทังประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและ
คุณลักษณะทีพึงประสงค์รักความเป็ นไทยตามแบบประเมินทีกําหนด
4. ขันสรุ ปบทเรี ยน ประเมินผล ทดสอบย่อยและยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
4.1ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบคําตอบจากใบงานของแต่ละกลุ่มเฉลยคําตอบ
และตรวจสอบการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับการวัดความยาว แล้วร่ วมกันสรุ ปความรู้และ
ขันตอนการแก้โจทย์ปัญหาทีถูกต้อง แล้วแต่ละกลุ่มส่ งใบงาน ให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง
4.2 ทดสอบย่อย ครู ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนทํา
แบบทดสอบจํานวน 5 ข้อในการทดสอบนักเรี ยนแต่ละคนจะทําข้อสอบตามความสามารถของ
ตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ใช้เวลา 10 นาที จากนันร่ วมกันตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ
คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่มแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้รางวัล และมอบ
รางวัลให้กลุ่มทีมีระดับการพัฒนาสู งสุ ด
สื อการเรี ยน
1. ใบความรู้, วิธีเล่นวิงกระสอบ
2. แถบโจทย์ปัญหา
3. สายวัดชนิดตลับ
4. อุปกรณ์การเล่นวิงกระสอบ ไดแก่ กระสอบป่ าน
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บันทึกหลังสอน
ในแผนจัดการเรียนรู้ ที 5 เรื อง การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับความยาว(การบวก) การ
ปฏิบตั ิงานของกลุ่มในขันตอนการวิเคราะห์โจทย์ นักเรี ยนทุกกลุ่มพยามยามและร่ วมมือกันดีแต่
พฤติกรรมการเรี ยนรู ้จะเกิดกับนักเรี ยนเก่ง และนักเรี ยนกลุ่มปานกลางมากกว่า นักเรี ยนกลุ่มอ่อน
ไม่ค่อยให้ความร่ วมมือเพราะอ่านหนังสื อไม่คล่องจึงไม่ชอบอ่านคําถาม ปั ญหาทีพบจากการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ในแผนจัดการเรี ยนรู้นี คือ
1. นักเรี ยนใช้เวลาในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานานมากเพราะนักเรี ยนกลุ่มอ่อนต้องคอยให้
เพือนมาช่วยอ่านคําถามและบอกให้เขียน
2. ปัญหาการเล่นวิงกระสอบคือเด็กอ้วน ไม่ยอมแข่งขัน จะให้เพือนในกลุ่มแข่งแทน แต่
กลุ่มอืนไม่ยอม ครู ตอ้ งใช้วธิ ี ให้ลองเดินก่อนหลายๆครัง ทําให้เสี ยเวลาไปมากกว่าปกติ
ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรัก
ความเป็ นไทยในแผนจัดการเรี ยนรู ้ครังนี นักเรี ยนสามารถบอกการละเล่นอืนๆทีสอดคล้องกับ
บทเรี ยนได้มากขึน เช่น การวิงผลัด การตีลูกล้อ การเล่นไม้หึง และ มีการชักชวนเพือนๆให้
ช่วยกันไปหาการละเล่นใหม่ๆมาเสนอแนะให้ครู ช่วยสอนเพิมขึน หรื อนํามาเล่นกันเองในเวลาพัก
ลงชือ

ผูส้ อน
(นางสาวปรานี แพรอัตร์ )
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เอกสารประกอบการเรียนชุ ดที 5
การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมการเล่ นของเด็กไทย
เรื อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว (การบวก)
.............................................................................................................................................................
คําชีแจง
1. เอกสารนีประกอบด้วย คําชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วิธีเล่นวิงกระสอบ
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทําแบบฝึ กหัดตามใบ
งาน ตอนที 1 ใช้เวลา 20 นาที
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกิจกรรมการเล่นวิงกระสอบกับครู ผสู้ อน และทํา
แบบฝึ กหัดตามใบงาน ตอนที 2 ใช้เวลา 30 นาที
กิจกรรม

1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหน้าทีโดยเน้นความร่ วมมือและช่วยเหลือกัน
ด้านการ เรี ยน
2. ศึกษาใบความรู้ร่วมกันและซักถามกันจนแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความ
เข้าใจเนื อหาอย่างชัดเจน
3. ฝึ กทักษะจากใบงาน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันทําแบบฝึ กจากใบงาน ช่วยกันคิด
ตอบคําถาม ซักถามกันจนแน่ใจว่ากลุ่มของตนมีความเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน
และ ร่ วมกิจกรรมการเล่นวิงกระสอบ
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคําตอบ
นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันตรวจและให้
คะแนนตามเกณฑ์ทีกําหนดให้ นักเรี ยนส่ งเอกสารทังใบความรู้และใบงานให้
ครู ตรวจสอบความถูกต้องอีกครังหนึง
5. นักเรี ยนร่ วมกันเสนอแนะการละเล่นรู ปแบบอืนทีสอดคล้องกับบทเรี ยน
6. นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ
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ใบความรู้ที 5
โจทย์ปัญหาการวัดความยาว (การบวก)
การแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง ต้องวิเคราะห์โจทย์เพือสิ งที
โจทย์กาํ หนด และสิ งทีโจทย์ถาม จากนันนําจํานวนทีมีหน่วยความยาวเดียวกันมาบวกกันเพือหา
คําตอบ
ตัวอย่าง 1 โต๊ะตัวหนึงยาว 2 เมตร 20 เซนติเมตรโต๊ะตัวทีสองยาว 1 เมตร 50 เซนติเมตรนําโต๊ะสอง
ตัวมาวางต่อกันจะยาวเท่าไร
วิเคราะห์โจทย์
สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้
สิ งทีโจทย์ถาม
วิธีแก้ปัญหา
แสดงวิธีคิด
ดังนัน

Æ
Æ
Æ

ความยาวของโต๊ะ 2 ตัว และนําโต๊ะมาวางต่อกัน
โต๊ะ 2 ตัววางต่อกันยาวเท่าไร
นําความยาวโต๊ะตัวที 1 + ความยาวโต๊ะตัวที 2

โต๊ะตัวทีหนึงยาว
2 เมตร 20 เซนติเมตร
โต๊ะตัวทีสองยาว
1 เมตร 50 เซนติเมตร
เมือนํามาวางต่อกันโต๊ะยาว
3 เมตร 70 เซนติเมตร
ตอบ 3 เมตร 70 เซนติเมตร

+

ตัวอย่าง 2 เสาต้นหนึงฝังอยูใ่ ต้ดิน 2 เมตร 50 เซนติเมตร อยูบ่ นพืนดิน 5 เมตร 75 เซนติเมตร เสา
ต้นนีสู งทังหมดเท่าไร

บนดิน

วิเคราะห์โจทย์
สิ งทีโจทย์กาํ หนด
สิ งทีโจทย์ถาม
วิธีแก้ปัญหา

แสดงวิธีคิด
ดังนัน

Æ เสาต้นหนึงฝังอยูใ่ ต้ดินและอยูบ่ นพืนดิน
Æ เสาต้นนีสู งเท่าไร
Æ นําความสู งของเสาใต้ดิน + ความสู งของเสาทีอยู่

เสาต้นหนึงฝังอยูใ่ ต้ดิน
2 เมตร
อยูบ่ นพืนดิน
5 เมตร
เสาต้นนีสู งทังหมด
7 เมตร
หรื อเท่ากับ
8 เมตร
ตอบ 8 เมตร 25 เซนติเมตร

50
75
125
25

เซนติเมตร
เซนติเมตร
เซนติเมตร
เซนติเมตร

+

= 1 เมตร 25
เซนติเมตร
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วิงกระสอบ
ผู้เล่ น
วิงกระสอบเป็ นการละเล่นทีไม่จาํ กัดจํานวนคนเล่น
อุปกรณ์
กระสอบป่ านจํานวนเท่าผูเ้ ข้าแข่งขัน
สถานทีเล่น สนาม หรื อลานกว้างๆ
ประโยชน์ ทสอดคล้
ี
องกับแผนจัดการเรียนรู้ และตัวชีวัด
- บอกความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตร จากการวัดระยะทางระหว่างเส้นเริ มต้นกับ
เส้นชัย และ ระยะทางทีวิงกระสอบได้
- แก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาวจากสถานการณ์จริ งโดยวัดระยะทางทีวิงกระสอบ
ของผูเ้ ล่นแต่ละคนในกลุ่มแล้วนํามารวมกัน
วิธีเล่น
1. ร่ วมกันกําหนดเส้นเริ มต้นและเส้นชัย เส้นทังสองนีให้ห่างกันประมาณ 10 เมตร
2. ผูเ้ ล่นทังหมดพร้อมกันทีเส้นเริ มต้น
3. กรรมการบอกว่า พร้ อม ให้ผเู้ ล่นลงไปยืนในกระสอบป่ าน ถือกระสอบให้สูงถึงระดับ
เอว
4. กรรมการบอกว่า ไป ให้ผเู้ ล่นวิงไปข้างหน้าให้ถึงเส้นชัย ถ้าผูเ้ ล่นคนใดล้มให้รีบลุกขึน
แล้วรี บวิงต่อให้ถึงเส้นชัย (หรื ออาจให้ออกจากการแข่งขันก็ได้แล้วแต่ขอ้ ตกลงร่ วมกัน)
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ใบงานที 5
ตอนที 1 จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคําตอบ
ไม้ไผ่ลาํ หนึง ยาว 3 เมตร 28 เซนติเมตร อีกลําหนึง ยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร
นํามาวางต่อกันจะยาวกีเมตร
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1) สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้มีอะไรบ้าง
……………………………………………………………………………………………………
2) สิ งทีโจทย์ตอ้ งการทราบคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………
3) แนวคิด
…………………………………………………………………………………………….
4) วิธีคิด
……………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ดังนัน……………………………………………………………………………………………
ตอบ
………………………………………………………………………………………………..
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ตอบคําถามสิ งทีโจทย์กาํ หนดให้ได้ถูกต้อง
2. ตอบคําถามสิ งทีโจทย์ถามได้

ได้

2

คะแนน

ได้

1

คะแนน

ได้

1

3. บอกแนวคิดการหาคําตอบได้ถูกต้อง
คะแนน
4. แสดงวิธีหาคําตอบได้

ได้

2

คะแนน

5. ใส่ เครื องหมายในการหาคําตอบได้ถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

ได้

1

6. ใส่ หน่วยวัดความยาวถูกต้อง
คะแนน

208

7. คําตอบถูกต้อง

ได้

2

รวม

10

คะแนน
คะแนน

ใบงานที 5 (ต่ อ)
ตอนที 2 ให้บนั ทึกผลการแข่งขันวิงกระสอบของกลุ่มลงในตาราง
สมาชิก

ระยะทางทีวิงได้

คะแนน

ผลการแข่งขัน

รอบที 1
คนที 1

………………………………..

…………

ได้อนั ดับที ………

รอบที 2
คนที 2 วิงได้

………………………………..

…………

ได้อนั ดับที ………

รอบที 3
คนที 3 วิงได้

………………………………..

…………

ได้อนั ดับที ………

รอบที 4
คนที 4 วิงได้

………………………………... …………

ได้อนั ดับที ………

รวมระยะทางทัง 4 คนวิงได้

………………………………..

ได้อนั ดับที ………

………..

เกณฑ์การให้คะแนน
1. รายบุคคล
วิงได้ถึงเส้นชัยหรื อได้ระยะทางมากทีสุ ดในกลุ่มผูเ้ ข้าแข่งขันได้

4

คะแนน รองลงมาได้ 3,2,1 คะแนน ตามลําดับ
2. กลุ่ม กลุ่มใดวิงได้ระยะทางมากทีสุ ด ได้ 4 คะแนน รองลงมาได้ 3,2,1 คะแนน
ตามลําดับ
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แบบทดสอบที 5
…………………………………………….
คําชีแจง ให้เขียนเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง
1. ไม้กระดานแผ่นหนึงยาว 2 เมตร 25

4. มานพวิงออกกําลังกายจากบ้านไป

เซนติเมตร แผ่นทีสองยาว 3 เมตร

ตลาดเป็ นระยะทาง 350 เมตร แล้ววิง

25 เซนติเมตร ถ้านํามาวางต่อกันจะ

ต่อไปถึงบ้านป้ าอีก 120 เมตร แล้ว

ยาวเท่าไร

วิงกลับบ้านตามเส้นทางเดิม มานพ

ก. 5 เมตร 30 เซนติเมตร

วิงออกกําลังกายเป็ นระยะทางทังหมด

ข. 5 เมตร 40 เซนติเมตร

เท่าไร

ค. 5 เมตร 50 เซนติเมตร

ก. 470 เมตร

2. แก้ววิงกระสอบได้ระยะทาง 3 เมตร
30 เซนติเมตร อ้อวิงได้ ไกลกว่าปอ
50 เซนติเมตร แก้วกับ อ้อวิงกระสอบ

ข. 840 เมตร
ค. 940 เมตร
5. “เสาต้นหนึงสู งทังหมด 13 เมตร 30

ได้ระยะทางรวมกันเท่าใด

เซนติเมตร อยูส่ ู งจากพืนดิน 8 เมตร

ก. 3เมตร 80 เซนติเมตร

70 เซนติเมตร เสาต้นนี ถูกปักลง

ข. 6 เมตร 10 เซนติเมตร

พืนดินไปเท่าไร”

ค. 7 เมตร 10 เซนติเมตร

โจทย์ไม่ได้กาํ หนดให้

3. แบมสู ง 1 เมตร 28เซนติเมตร
สู งกว่าแบม 45 เซนติเมตร
เท่าไร
ก. 163 เซนติเมตร
ข. 173 เซนติเมตร
ค. 183 เซนติเมตร

พ่อ
พ่อสู ง

จากโจทย์สิงใดที

ก. ความสู งของเสาทีอยูใ่ ต้ดิน
ข. ความสู งของเสา ทังหมด
ค. ความสู งของเสาทีอยูบ่ นดิน
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เฉลยใบงานที 5
ตอนที 1 จงวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและแสดงวิธีหาคําตอบ
1. ไม้ไผ่ลาํ หนึง ยาว 3 เมตร 28 เซนติเมตร อีกลําหนึง ยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร
นํามาวางต่อกันจะยาวกีเมตร
วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
1. สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้มีอะไรบ้าง
ไม้ไผ่ลาํ หนึง ยาว 3 เมตร 28 เซนติเมตร อีกลําหนึง ยาว 2 เมตร 80 เซนติเมตร
2. สิ งทีโจทย์ตอ้ งการทราบคืออะไร
นําไม้ไผ่มาวางต่อกันจะยาวกีเมตร
3. หาคําตอบได้โดยวิธีใด
นําความยาวไม้ไผ่ลาํ ที 1 บวกกับ ความยาวไม้ไผ่ลาํ ทีสอง
วิธีคิด
เมตร
เซนติเมตร
ไม้ไผ่ลาํ แรก ยาว
3
28 +
ไม้ไผ่ลาํ ทีสอง ยาว
2
80
ดังนันนํามาต่อกันจะยาว
4
108
หรื อ
5
8
ตอบ ๕ เมตร ๘ เซนติเมตร
เกณฑ์การประเมิน
7. ตอบคําถามสิ งทีโจทย์กาํ หนดให้ได้ถูกต้อง ได้ 2

คะแนน

8. ตอบคําถามสิ งทีโจทย์ถามได้

ได้

1

คะแนน

9. บอกแนวคิดการหาคําตอบได้ถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

10. แสดงวิธีหาคําตอบได้

ได้

2

คะแนน

11. ใส่ เครื องหมายในการหาคําตอบได้ถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

12. ใส่ หน่วยวัดความยาวถูกต้อง

ได้

1

คะแนน
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13. คําตอบถูกต้อง
รวม

ได้

2

10

คะแนน

คะแนน

เฉลยแบบทดสอบที 5
1. ค

2. ค

3. ข

4. ค

5. ก
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แผนจัดการเรี ยนรู ้ที 6 การจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็ก
ค13101 คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ชันประถมศึกษาปี ที 3
เรื อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว (การลบ)
เวลา 2 ชัวโมง
.....................................................................................................................................................................

มาตรฐานการเรี ยนรู้
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกียวกับการวัด
ตัวชีวัด ค 2.2 ป.3/1 แก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาว
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การสื อความหมาย
ทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ
การเชือมโยงความรู้ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
และเชือมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
ตัวชีวัด ค 6.1 ป.3/1 ใช้วธิ ี การทีหลากหลายแก้ปัญหา
ค 6.1 ป.3/2 ใช้ความรู ้ ทักษะ และกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม
ค 6.1 ป.3/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ในการสื อสาร การสื อความหมายและ
การนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
ค 6.1 ป.3/5 เชือมโยงความรู้ต่างๆในคณิ ตศาสตร์และ เชือมโยงคณิ ตศาสตร์กบั ศาสตร์ อืนๆ
ค 6.1 ป.3/6 มีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สาระสําคัญ
โจทย์ปัญหาการวัดความยาวเป็ นการนําความรู้เกียวกับการวัดความยาว หน่วยวัดความยาว
ความสู งหรื อระยะทางมาบวก ลบกัน ตามกระบวนการบวก ลบ
สาระการเรี ยนรู้
ความรู้
- โจทย์ปัญหาการลบเกียวกับการวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
ทักษะ/กระบวนการ
- วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
-

หาคําตอบจากโจทย์ปัญหา
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คุณลักษณะ
- มีความรอบคอบ ความรับผิดชอบและมีวจิ ารณญาณในการทํางาน
สมรรถนะสําคัญของผูเ้ รี ยน
- ความสามารถในการคิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
- รักความเป็ นไทย
ชินงาน/ภาระงาน
- บันทึกผลการวัดเชือกก่อนและหลังการทําอุปกรณ์การเดินกะลา

และบันทึกผลการ

เดินกะลาของสมาชิก
การวัดและประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 ตรวจความถูกต้องจากใบงาน และแบบทดสอบ
1.2 สังเกตพฤติกรรมการเสนอแนะการเล่นรู ปแบบอืน
2. เครื องมือวัดและประเมินผล
2.1 แบบฝึ กจากใบงาน และแบบทดสอบ
2.2 แบบประเมินแบบ Rubrics
- แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น
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เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย
รวม

3. เกณฑ์การประเมิน
3.2 ได้คะแนนรวมแบบฝึ กจากใบงานไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.2ได้คะแนนรวมจากการทําแบบทดสอบได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์
3.3 เกณฑ์การประเมิน Rubric
เกณฑ์ การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
แต่ไม่
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ี การดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ให้เข้าใจได้บางส่วน
ปฏิบตั ิ ไม่ได้

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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เกณฑ์ การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ด้านรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยและบอก
ประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้มากกว่า 3
ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวน
ให้เพือนร่ วมกิจกรรม
การเล่นทีสอดคล้อง
กับประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น และกติกา วิธีการเล่น การละเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน พืนบ้านในท้องถินได้
ท้องถินได้ ถูกต้องอย่าง บางส่วน
น้อย 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย การละเล่นพืนบ้าน
และบอกประโยชน์ของ ไทยและบอก
การละเล่นพืนบ้านไทย ประโยชน์ของ
ได้อย่างน้อย
การละเล่นพืนบ้าน
ไทยได้อย่างน้อย 1
2 - 3 ประการ
ประการ
บอกชือการละเล่น
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
การละเล่นพืนบ้านใน สอดคล้องกับ
ท้องถินทีสอดคล้องกับ ประเพณี ได้
ประเพณี ได้

กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขันที 1.ขันเตรี ยมผูเ้ รี ยน
1.1 ครู แจ้งจุดประสงค์การเรี ยนรู้

0 = ไม่ ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการ
เล่น และบอก
ชือการละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินได้
บางส่วน
ชักชวน,แนะนํา
ให้เพือนเห็น
คุณค่าของ
การละเล่น
พืนบ้านไทย
ไม่ได้

บอกชือ
การละเล่น
พืนบ้านใน
ท้องถินที
สอดคล้องกับ
ประเพณี ไม่ได้
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1.2 ครู ชีแจงวัตถุประสงค์ของการทํางานกลุ่ม เป้ าหมายของการทํางานร่ วมกันใน
การทํางานกลุ่ม
1.3 ครู แจ้งคะแนนฐานของนักเรี ยนแต่ละคนและวิธีการคิดคะแนนพัฒนาของกลุ่ม
ให้นกั เรี ยนทราบ
ขันที 2.ขันสอน
2.1ทบทวนความรู ้เดิมโดยให้นกั เรี ยนอ่านแผนภูมิความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว
ความยาว 10 มิลลิเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เซนติเมตร
ความยาว 100 เซนติเมตร เท่ากับ ความยาว 1 เมตร
แล้วให้นกั เรี ยนฝึ กกระจายและทอนหน่วยวัดความยาวจากหน่วยหนึงไปยังอีกหน่วยหนึงโดยให้
นักเรี ยนช่วยกันตอบคําถามจากแถบประโยคคําถามเช่น
4 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร เท่ากับกีมิลลิเมตร
(47 มิลลิเมตร)
3 เมตร
20 เซนติเมตร เท่ากับกีเซนติเมตร
(320 เซนติเมตร)
84 มิลลิเมตร เท่ากับกีเซนติเมตร กีมิลลิเมตร (8 เซนติเมตร 4 มิลลิเมตร)
130 เซนติเมตร เท่ากับกีเมตร กีเซนติเมตร
(2 เมตร 30 เซนติเมตร)
เมือนักเรี ยนช่วยกันตอบคําถามจนเข้าใจแล้ว ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปว่าหน่วยการวัดความยาว
สามารถ กระจายและทอนจากหน่วยหนึงไปยังอีกหน่วยหนึงได้
2.2 ครู นาํ เสนอโจทย์ปัญหาการลบเกียวกับการวัดความยาว ความสู งหรื อระยะทาง
แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันอ่านโจทย์ปัญหา และให้ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์เพือหาคําตอบ เช่น
เชือกฟางเส้นหนึงยาว 175 เซนติเมตร ตัดไปมัดของ 158 เซนติเมตรเมตร จะเหลือเชือกยาวเท่าไร
ครู ตงคํ
ั าถามให้นกั เรี ยนช่วยกันตอบเพือฝึ กวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ดังนี
1. หน่วยวัดความยาวทีกําหนดคืออะไร (เซนติเมตร)
2. สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้มีอะไรบ้าง
( เชือกยาว 175 เซนติเมตร ตัดไปมัดของ 158 เซนติเมตร )
3. โจทย์ตอ้ งการทราบอะไร
(เชือกทีเหลือยาวเท่าไร)
4. สามารถหาคําตอบได้โดยวิธีใด (ลบ)
5. สรุ ปจะเหลือเชือกยาวเท่าไร (17 เซนติเมตร)
จากนัน ครู เปลียนโจทย์ปัญหาโดยเพิมหน่วยความยาวเป็ น 2 หน่วย เช่น
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เสาไฟสู ง 7 เมตร 20 เซนติเมตร เสาบ้านสู ง 4 เมตร 50 เซนติเมตร เสาไฟสู งกว่าเสาบ้านเท่าไร
จากนันให้นกั เรี ยนช่วยกันวิเคราะห์โดยร่ วมกันตอบคําถาม ดังนี
สิ งทีโจทย์กาํ หนดคืออะไร
-

สิ งทีโจทย์ตอ้ งการทราบคืออะไร

-

หาคําตอบได้โดยวิธีใด

-

สรุ ปเสาไฟสู งกว่าเสาบ้านเท่าไร

แล้วครู และนักเรี ยนช่วยกันแสดงวิธีทาํ เพือแสดงขันตอนการหาคําตอบจากการวิเคราะห์โจทย์ดงั นี
วิธีทาํ
เมตร
เซนติเมตร
เสาไฟสู ง
7
20
เสาบ้านสู ง
4
50
ดังนัน
เสาไฟสู งกว่าเสาบ้าน
2
70
ตอบ
2 เมตร 70 เซนติเมตร
2.3 ครู เสนอโจทย์ปัญหาการลบเกียวกับการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง
อีก 1 ข้อ ดังนี
ดินสอสี แดงยาว 14 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร ดินสอสี เขียวสันกว่าดินสอสี แดง
2 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร ดินสอสี เขียวยาวเท่าไร
แล้วให้นกั เรี ยนร่ วมกันปฏิบตั ิกิจกรรมเช่นเดียวกับข้อ 2.2 เพือฝึ กการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและ
แสดงขันตอนการแก้โจทย์ปัญหาเพือหาคําตอบ จากนันครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจคําตอบและ
สรุ ปขันตอนการแก้โจทย์ปัญหาการบวกเกียวกับการวัดความยาว ความสู ง และระยะทาง
ขันที 3. ขันกิจกรรมกลุ่ม
3.1 ครู จดั นักเรี ยนเป็ นกลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มประกอบด้วยเด็กเก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน (กลุ่มเดิม)
3.2 ครู แจกเอกสารประกอบการเรี ยนรู้ชุดที 5 ซึ งประกอบด้วยคําชีแจง ใบความรู้
ใบงาน วิธีเล่นเดินกะลา (กลุ่มละ 2 ชุด ) ให้กลุ่มร่ วมกันศึกษาเอกสารประกอบการเรี ยนชุดที 5 จน
สมาชิกในกลุ่มทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจนและทํากิจกรรมในใบงานตอนที 1 ครู คอยดูแลการปฏิบตั ิ
กิจกรรมกลุ่มอย่างใกล้ชิด
3.3เมือนักเรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ และปฏิบตั ิกิจกรรมใบงานตอนที 1
เรี ยบร้อยแล้ว ครู ดาํ เนินกิจกรรมการเล่นเดินกะลาโดยชีแจงวิธีการเล่นกติกาการเล่น และข้อตกลง
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ในการปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงานตอนที 2 ครู และนักเรี ยนร่ วมกันกําหนดระยะทางการเดินกะลา
และกติกาทีนํามาใช้ถา้ ใครเท้าตกกะลาแตะพืนนะจุดใดต้องออกจากการแข่งขันตรงนันแล้ววัด
ระยะทางทีเดินกะลาได้แล้วหาคําตอบว่าระยะทางทีเหลือห่างจากเส้นชัยเท่าไร ถ้าตอบถูกต้องได้ 1
คะแนน ส่ วนคนทีเดินถึงเส้นชัยได้ 2 คะแนน แล้วให้นกั เรี ยนทดลองเล่นก่อน 1 ครัง
3.4 ให้แต่ละกลุ่มส่ งสมาชิกเข้าแข่งขันเดินกะลาทีละ 1 คน เมือสมาชิกเดินกะลา
ครบทุกคนแล้วรวมคะแนนของกลุ่ม กลุ่มใดได้คะแนนมากทีสุ ด เป็ นผูช้ นะ ถ้ามีการเสมอกัน อาจ
จัดแข่งขันเฉพาะกลุ่มนันๆใหม่อีกครัง (การจัดแข่งขันอาจจัดหลายๆรอบได้ตามความเหมาะสมกับ
เวลาในการเรี ยนการสอน) เมือจบการแข่งขันครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบการบันทึกผลการ
เดินกะลาของแต่ละกลุ่ม ว่าบันทึกผลและหาคําตอบได้ถูกต้องหรื อไม่ ถ้าเกิดข้อผิดพลาดให้
ช่วยกันบอกวิธีแก้ไข
3.5 ครู ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มช่วยกันเสนอแนะการเล่นของเด็กแบบอืนๆทีนักเรี ยน
คิดว่าเหมาะสมกับเนือหาทีเรี ยนรู ้ พร้อมทังวิธีการทีนํามาใช้ได้สอดคล้องกับเนือหา ครู คอยสังเกต
และร่ วมซักถามพร้อมทังประเมินพฤติกรรมความสามารถในการคิดและคุณลักษณะทีพึงประสงค์
รักความเป็ นไทยตามแบบประเมินทีกําหนด
ขันที 4.ขันสรุ ปบทเรี ยน ประเมินผล ทดสอบย่อยและยกย่องกลุ่มทีประสบผลสําเร็ จ
4.1ครู และนักเรี ยนร่ วมกันตรวจสอบคําตอบจากใบงานของแต่ละกลุ่มเฉลยคําตอบและ
ตรวจสอบการแก้โจทย์ปัญหาการลบเกียวกับการวัดความยาว แล้วร่ วมกันสรุ ปความรู้และขันตอน
การแก้โจทย์ปัญหาทีถูกต้อง แล้วแต่ละกลุ่มส่ งใบงาน ให้ครู ตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง
4.2 ทดสอบย่อย ครู ทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรี ยนโดยให้นกั เรี ยนแต่ละคนทํา
แบบทดสอบจํานวน 5 ข้อในการทดสอบนักเรี ยนแต่ละคนจะทําข้อสอบตามความสามารถของ
ตนเอง ไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ใช้เวลา 15 นาที จากนันร่ วมกันตรวจคําตอบจากแบบทดสอบ
คํานวณคะแนนพัฒนาเฉลียของกลุ่มแล้วนําไปเทียบกับเกณฑ์การกําหนดกลุ่มทีได้รางวัล และมอบ
รางวัลให้กลุ่มทีมีระดับการพัฒนาสู งสุ ด
สื อการเรี ยน
1. ใบความรู้ , วิธีการเล่นเดินกะลา
2. แถบโจทย์ปัญหา
3. อุปกรณ์การเล่นเดินกะลา ได้แก่ กะลามะพร้าว เชือก
4. สายวัดชนิดตลับ
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บันทึกหลังสอน
ในแผนจัดการเรี ยนรู้ที 6 เรื อง การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับความยาว(การลบ) ทุกกลุ่มมี
ความกระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างคล่องแคล่ว นักเรี ยนทุกกลุ่มร่ วมมือ
กันดี โดยเฉพาะการประกอบอุปกรณ์การเล่นเดินกะลา ในกิจกรรมการเล่นเดินกะลาได้มีผปู้ กครอง
มาช่วยแนะนําการเล่นร่ วมด้วย ปั ญหา ทีพบในการแข่งขันเดินกะลาคือ เชือกหลุดออกจาก
กะลาเมือเริ มออกเดิน หรื อกะลาแตก นักเรี ยนช่วยกันแก้ปัญหาโดยหาสาเหตุทีเชือกหลุดว่ามาจาก
อะไร แล้วแก้ไข เช่น นําไม้เล็กๆมามัดขวางด้านใน ถ้ากะลาแตกจะนํากะลามาซ้อนกันสองใบ ใน
แผนการสอนนีนักเรี ยนทําคะแนน ทดสอบหลังเรี ยนได้ดีมาก
ในการประเมินความสามารถในการคิดและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ น
ไทยในแผนจัดการเรี ยนรู ้นี นักเรี ยนสามารถบอกการละเล่น ทีสอดคล้องกับการเรี ยนได้มาก เพราะ
นักเรี ยนเข้าใจเป้ าหมายในการเล่นกับการเรี ยนมากขึน สามารถบอก ว่าการละเล่นทีเล่นไปแล้วนัน
สัมพันธ์กบั เรื องใดบ้างทีเรี ยนผ่านมาแล้วทังหมด เช่น การเล่นทอยเส้น สามารถนํามาใช้ในเรื อง
โจทย์ปัญหาการลบได้ และร่ วมกันเสนอแนะเรื องการอนุรักษ์การละเล่นของเด็ก เช่น ให้โรงเรี ยน
จัดแข่งขันการละเล่นของเด็กในวันเด็ก วันปี ใหม่ หรื อวันกีฬาสี ของโรงเรี ยน เพือให้นกั เรี ยนได้
รู ้จกั การละเล่นของเด็กมากขึน
ลงชือ

ผูส้ อน
(นางสาวปรานี แพรอัตร์ )
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เอกสารประกอบการเรียนชุ ดที 6
การจัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค STADโดยประยุกต์ ใช้ กจิ กรรมการละเล่ นของเด็กไทย
เรื อง โจทย์ปัญหาการวัดความยาว (การลบ)
.............................................................................................................................................................
คําชีแจง
1. เอกสารนีประกอบด้วย คําชีแจง ใบความรู้ ใบงาน วิธีเล่นเดินกะลา
2. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มศึกษาเนือหาจากใบความรู้และทําแบบฝึ กหัดตามใบงาน
ตอนที 1 ใช้เวลา 20 นาที
3. ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มร่ วมกิจกรรมการเล่นเดินกะลากับครู ผสู้ อน และทํา
แบบฝึ กหัดตามใบงาน ตอนที 2 ใช้เวลา 30 นาที
กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุ่ม แบ่งหน้าทีโดยเน้นความร่ วมมือและช่วยเหลือกัน
ด้านการเรี ยน
2. ศึกษาใบความรู้ร่วมกันและซักถามกันจนแน่ใจว่าสมาชิกในกลุ่มทุกคนมี
ความเข้าใจเนือหาอย่างชัดเจน
3. ฝึ กทักษะจากใบงาน โดยให้นกั เรี ยนร่ วมกันทําแบบฝึ กจากใบงาน ช่วยกันคิด
ตอบคําถาม ซักถามกันจนแน่ใจว่ากลุ่มของตนมีความเข้าใจเนื อหาอย่างชัดเจน
และ ร่ วมกิจกรรมการเล่นเดินกะลา
4. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคําตอบ
นักเรี ยนในกลุ่มร่ วมกันตรวจและให้
คะแนนตามเกณฑ์ทีกําหนดให้ นักเรี ยนส่ งเอกสารทังใบความรู้และใบงานให้
ครู ตรวจสอบความถูกต้องอีกครังหนึง
5. นักเรี ยนร่ วมกันเสนอแนะการเล่นรู ปแบบอืนทีสอดคล้องกับบทเรี ยน

221

6. นักเรี ยนทุกคนทําแบบทดสอบ

ใบความรู้ ที 6
โจทย์ปัญหาการวัดความยาว (การลบ)
การแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาว ความสู ง หรื อระยะทาง ต้องวิเคราะห์โจทย์เพือหาสิ งที
โจทย์กาํ หนด และสิ งทีโจทย์ถาม จากนันนําจํานวนทีมีหน่วยเดียวกันมาลบกัน เพือหาคําตอบของ
โจทย์
ตัวอย่าง 1 อ้อมมีริบบินเส้นหนึงยาว 5 เมตร 30 เซนติเมตร ตัดไปทําโบว์ห่อของขวัญ 1 เมตร
20 เซนติเมตร อ้อม เหลือริ บบินยาวเท่าไร
วิเคราะห์โจทย์
สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้Æความยาวของริ บบินเส้นหนึงและตัดไปทําโบว์ห่อ
ของขวัญ
สิ งทีโจทย์ถาม
Æ อ้อมเหลือริ บบินยาวเท่าไร
วิธีแก้ปัญหา
Æนําความยาวของริ บบิน ลบด้วย ความยาวของริ บบินที
ตัดไป ทําโบว์ (5 เมตร 30 เซนติเมตร – 1 เมตร 20 เซนติเมตร)
แสดงวิธีคิด อ้อมมีริบบินเส้นหนึงยาว
5 เมตร 30 เซนติเมตร –
ตัดไปทําโบว์ห่อของขวัญ
1 เมตร 20 เซนติเมตร
ดังนัน
อ้อมเหลือริ บบินยาว
4 เมตร 10 เซนติเมตร
ตอบ 4 เมตร 10 เซนติเมตร
ตัวอย่าง 2 ม้านังตัวทีหนึงยาว 1 เมตร 30 เซนติเมตร ม้านังตัวทีสองยาว 2 เมตร 50 เซนติเมตร ม้า
นังตัวทีสอง ยาวกว่าม้านังตัวทีหนึง เท่าไร
วิเคราะห์โจทย์
สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้ Æความยาวของม้านังตัวที 1 และความยาวของม้านังตัวที 2
สิ งทีโจทย์ถาม
Æ ม้านังตัวที 2 ยาวกว่าม้านังตัวที 1 เท่าไร
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วิธีแก้ปัญหา
Æนําความยาวของม้านังตัวที 2 ลบด้วย ความยาวของม้านัง
ตัวที1
(2 เมตร 50 เซนติเมตร – 1 เมตร 80 เซนติเมตร)
แสดงวิธีคิด ม้านังตัวทีสองยาว
2 เมตร 50 เซนติเมตร –
ม้านังตัวทีหนึงยาว
1 เมตร 80 เซนติเมตร
ดังนัน ม้านังตัวทีสองยาวกว่าม้านังตัวทีหนึง - เมตร 70 เซนติเมตร
ตอบ 70 เซนติเมตร
เดินกะลา
ผู้เล่ น
เดินกะลา เป็ นการละเล่นทีไม่จาํ กัดจํานวนคนเล่น
อุปกรณ์ กะลาครึ งซีกร้อยเชือกยาวประมาณ 1 เมตร 1 คู่ ต่อผูเ้ ล่น 1 คน
สถานทีเล่น สนามทีโล่ง
ประโยชน์ ทสอดคล้
ี
องกับแผนจัดการเรียนรู้ และตัวชีวัด
- บอกความยาวเป็ นเมตร และเซนติเมตร จากการวัดระยะทางระหว่างเส้นเริ มต้นกับ
เส้นชัย และ ระยะทางทีเดินกะลาได้
- แก้ปัญหาเกียวกับการวัดความยาวจากสถานการณ์จริ งโดยวัดระยะทางทีเดินกะลาได้
และวัดระยะทางทียังไปไม่ถึงเส้นชัย
วิธีเล่น
1. กําหนดเส้นเริ มต้นและเส้นชัย
2.ให้ผเู ้ ล่นทีเข้าแข่งขันไปยืนทีเส้นเริ มต้น
3. เมือกรรมการให้สัญญาณให้ผเู้ ล่นยืนบนกะลา โดยใช้นิวเท้าคีบเชือก มือจับปลายเชือก
ให้ตึงแล้วเดินหรื อวิง โดยใครถึงเส้นชัยก่อนถือว่าเป็ นผูช้ นะ และถ้าใครเอาเท้าแตะพืนดินจะถูก
ปรับให้แพ้ในการแข่งขัน
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ใบงานที 6
ตอนที 1 ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และแสดงวิธีหาคําตอบ
1.

เชือกเส้นหนึงยาว 8 เมตร 90 เซนติเมตร ตัดออกไปมัดไม้
3 เมตร 70 เซนติเมตรจะเหลือเชือกยาวเท่าไร

วิเคราะห์โจทย์
1. สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้มีอะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. สิ งทีโจทย์ตอ้ งการทราบคืออะไร
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3.แนวคิด
…………………….........................……………………….………………
4.วิธีคิด
………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ดังนัน…………………………………………………………………………………………
ตอบ ……………………………………………………………………………………
เกณฑ์การให้คะแนน
1. ตอบคําถามสิ งทีโจทย์กาํ หนดให้ได้ถูกต้อง

ได้

2

คะแนน

2. ตอบคําถามสิ งทีโจทย์ถามได้

ได้

1

คะแนน

3. บอกแนวคิดการหาคําตอบได้ถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

4. แสดงวิธีหาคําตอบได้

ได้

2

คะแนน
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5. ใส่เครื องหมายในการหาคําตอบได้ถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

6. ใส่หน่วยวัดความยาวถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

7. คําตอบถูกต้อง

ได้

2

คะแนน

รวม

10

คะแนน

ใบงานที 6
ตอนที 2 ให้บนั ทึกผลการปฏิบตั ิกิจกรรมเดินกะลา (12 คะแนน)
2.1 ก่อนการแข่งขันเดินกะลา (ข้อละ 1 คะแนน)
1) วัดเชือกก่อนทําอุปกรณ์เดินกะลาได้...........................................................
2) วัดเชือกหลังทําอุปกรณ์เดินกะลาได้............................................................
3) เชือกสันลง................................................................................................
4) วัดระยะทางการแข่งขันเดินกะลาจากจุดเริ มต้นถึงเส้นชัยได้
...........................................................
2.2 ผลการแข่งขันเดินกะลา ( 8 คะแนน)
1) สมาชิกคนที 1 เดินกะลาได้ระยะทาง...................................................................................
เหลือระยะทางอีก....................................................................................... จึงจะถึงเส้นชัย
ได้คะแนน …………….คะแนน
2) สมาชิกคนที 2 เดินกะลาได้ระยะทาง..................................................................................
เหลือระยะทางอีก................................................................................ จึงจะถึงเส้นชัย
ได้คะแนน …………….คะแนน
3) สมาชิกคนที 3 เดินกะลาได้ระยะทาง...................................................................................
เหลือระยะทางอีก..................................................................................... จึงจะถึงเส้นชัย
ได้คะแนน …………….คะแนน
4) สมาชิกคนที 4 เดินกะลาได้ระยะทาง....................................................................................
เหลือระยะทางอีก....................................................................................... จึงจะถึงเส้นชัย
ได้คะแนน …………….คะแนน
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(ถ้าเดินถึงเส้นชัย ได้ 2 คะแนน ถ้าเดินไม่ถึงเส้นชัย แต่ตอบคําถามถูกต้องได้ 1 คะแนน)

คําชีแจง

แบบทดสอบที 6
……………………………………………..
ให้เขียนเครื องหมาย
×
ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง

1. เชือกเส้นแรกยาว 3 เมตร 90
เซนติเมตร เชือกเส้นทีสองยาว

1

ข. 2 เมตร 50 เซนติเมตร
ค. 2 เมตร 60 เซนติเมตร

เมตร 75 เซนติเมตร เชือกเส้นแรก
ยาวกว่าเส้นทีสองเท่าไร
ก. 2 เมตร 10 เซนติเมตร
ข. 2 เมตร 15 เซนติเมตร
ค. 2 เมตร 20 เซนติเมตร
2. ดินสอของปอยาว 12 เซนติเมตร
3 มิลลิเมตร

ดินสอของกิงยาว

8 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ดินสอของ
ปอยาวกว่าดินสอของกิงเท่าไร
ก. 4 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
ข. 3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
ค. 2 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
3. นารี มีริบบิน 5 เมตร ตัดไปทําโบว์
ห่อของขวัญ 2 เมตร 40 เซนติเมตร
นารี เหลือริ บบินยาวเท่าใด
ก. 2 เมตร 40 เซนติเมตร

4. “ระยะทางเดินกะลากําหนดไว้ 10 เมตร
เหลือระยะทางอีกระยะทาง 3 เมตร 80
เซนติเมตร จึงจะถึงเส้นชัยโก้ก็ตกจาก
กะลา โก้ เดินกะลาได้เท่าไร” จาก
โจทย์สิงใดทีโจทย์ไม่ได้กาํ หนดให้
ก. ระยะทางทังหมด
ข. ระยะทางทีโก้เดินกะลาได้
ค. ระยะทางทียังไปไม่ถึงเส้นชัย
5. เสาไฟฟ้ าสู ง 9 เมตร 55 เซนติเมตร เสา
บ้านสู ง 7 เมตร 70 เซนติเมตร เสา
ไฟฟ้ าสู งกว่าเสาบ้านเท่าไร
ก. 1 เมตร 75
เซนติเมตร
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ข. 1 เมตร 85 เซนติเมตร
ค. 1 เมตร 95 เซนติเมตร
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เฉลยใบงานที 6
ตอนที 1 ให้นกั เรี ยนวิเคราะห์โจทย์ปัญหา และแสดงวิธีหาคําตอบ
2.

เชือกเส้นหนึงยาว 8 เมตร 50 เซนติเมตร ตัดออกไปมัดไม้ 3 เมตร 70 เซนติเมตร
จะเหลือเชื อกยาวเท่าไร

วิเคราะห์โจทย์
สิ งทีโจทย์กาํ หนดให้มีอะไรบ้าง

1.

2.

เชือกยาว 8 เมตร 50 เซนติเมตร ตัดออกไปมัดไม้ 3 เมตร 70 เซนติเมตร
สิ งทีโจทย์ตอ้ งการทราบคืออะไร

3.

ตัดเชือกออกไปมัดไม้แล้ว จะเหลือเชือกยาวเท่าไร
หาคําตอบได้โดยวิธีใด

4.

วิธีลบ หรื อ ความยาวของเชือก ลบด้วย ความยาวของเชือกทีตัดออก
แสดงวิธีหาคําตอบดังนี
วิธีคิด

เมตร
เซนติเมตร
เชือกเส้นหนึง ยาว
ตัดออกไปมัดไม้
3
ดังนัน จะเหลือเชือกยาว
4
ตอบ ๔ เมตร ๘๐ เซนติเมตร

เกณฑ์การประเมิน
1. ตอบคําถามสิ งทีโจทย์กาํ หนดให้ได้ถูกต้อง

8

50

-

70
80

ได้

2

คะแนน

2.

ตอบคําถามสิ งทีโจทย์ถามได้

ได้

1

คะแนน

3.

บอกแนวคิดการหาคําตอบได้ถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

4.

แสดงวิธีหาคําตอบได้

ได้

2

คะแนน

5.

ใส่เครื องหมายในการหาคําตอบได้ถูกต้อง

ได้

1

6.

ใส่หน่วยวัดความยาวถูกต้อง

ได้

1

คะแนน

7.

คําตอบถูกต้อง

ได้

2

คะแนน

รวม

10

คะแนน

คะแนน
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เฉลยแบบทดสอบที 6
1. ข

2. ข

3.

ค

4. ข

5. ข
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แบบทดสอบก่อนเรี ยน-หลังเรี ยน
สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 3
เรื อง การวัด ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้การเล่นของเด็ก
……………………………..
คําชีแจง ให้เขียนเครื องหมาย × ทับตัวอักษรหน้าคําตอบทีถูกต้อง
1. ข้อใดเป็ นเครื องมือวัดความยาวทีมีหน่วยบอกความยาวทุกชนิด (ความรู้)
ก. ไม้บรรทัด สายวัดตัว
เชือกลูกเสื อ
ข. ไม้เมตร

เชือกฟาง

ค. ไม้เมตร

ไม้บรรทัด

ไม้บรรทัด
สายวัดชนิดตลับ

2. ใครใช้เครื องมือวัดและหน่วยวัดความยาวได้เหมาะสม (ความเข้าใจ)
ค. แก้วใช้สายวัดตัววัดรอบกระถางปลูกต้นไม้ได้ 7 เมตร
ง. กานดาใช้ไม้เมตรวัดความกว้างของห้องเรี ยนได้ 650 มิลลิเมตร
จ. ก้อยใช้สายวัดตัว วัดความยาวของเสื อนักเรี ยนได้ 65 เซนติเมตร
3. ใครใช้เครื องมือวัดและหน่วยวัดความยาว วัดความยาวของกําแพงหน้าวัดได้เหมาะสม
(ความเข้าใจ)
ค. ธงชัยใช้สายวัดชนิดตลับวัดความยาวได้
75 เมตร
ง. สมชายใช้สายวัดตัววัดความยาวได้ 175 เซนติเมตร
ง. ดําใช้ไม้เมตรวัดความยาวได้ 750 มิลลิเมตร
4. หน่วยการวัดข้อใดเป็ นหน่วยบอกความยาวทีเป็ นมาตรฐานทุกหน่วย (ความรู้)
ก. มิลลิเมตร เซนติเมตร กิโลกรัม
ข. มิลลิเมตร เซนติเมตร เมตร
ค. มิลลิเมตร

มิลลิลิตร

กิโลเมตร
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5. ถ้าต้องการบอกความหนาหนังสื อ ควรบอกด้วยหน่วยวัดความยาวข้อใด (นําไปใช้)
ก. มิลลิเมตร เซนติเมตร
ข. เซนติเมตร เมตร
ค. เมตร มิลลิเมตร
6. หน่วยวัดความยาวข้อใดเกียวข้องกับการแข่งขันกีฬามากทีสุ ด (นําไปใช้)
ง. เมตร
เซนติเมตร
จ. เซนติเมตร กิโลเมตร
ฉ. มิลลิเมตร เซนติเมตร
7. เชือกของนิดยาว 3 เมตร 90 เซนติเมตร เชือกของจําปายาว 380 เซนติเมตร เชือกของสมชาย
ยาวกว่าเชือกของนิด 90 เซนติเมตร เชือกของใครยาวเป็ นลําดับทีสอง (สังเคราะห์)
ค. เชือกของ จําปา
ง. เชือกของ นิด
ง. เชือกของ สมชาย

บ้านตุม้ •
410 ม.

บ้านโต้ง •

435 ม.

• บ้านต่าย

580

550 ม.

ดูภาพแล้วตอบคําถามข้อ 8

ง. บ้านของแต้ว

370

•โรงเรี ยน

8. จากภาพ บ้านใครอยูใ่ กล้โรงเรี ยนเป็ นอันดับสอง (นําไปใช้)
ค. บ้านของต่าย
ง. บ้านของตุม้

• วัด
• บ้านแต้ว
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9. ปลายสู ง 148 เซนติเมตร ต้อยสู ง 1 เมตร 32 เซนติเมตร ริ นสู งกว่าต้อย 3 เซนติเมตร
ข้อใดเรี ยงลําดับความสู งได้ถูกต้อง (วิเคราะห์)
ค. ปลาย ต้อย ริ น
ง. ต้อย

ปลาย ริ น

ค. ปลาย ริ น

ต้อย

10. ห้องป.3/1 กว้าง 650 เซนติเมตร ห้องป.3/2 กว้าง 6 เมตร 50 เซนติเมตร ห้องคอมพิวเตอร์
กว้าง 680 เซนติเมตร ข้อใดกล่าวถูกต้อง (นําไปใช้)
ค. ห้อง ป.3/1 กว้างกว่า ห้องคอมพิวเตอร์
ง. ห้อง ป.3/1, ห้อง ป.3/2 และคอมพิวเตอร์ กว้างเท่ากัน
จ. ห้อง ป.3/2 และ ห้อง ป.3/1 กว้างเท่ากัน
11. ข้อใดบอกความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาวได้ถูกต้อง (ความรู้)
ค. 10 เซนติเมตร เท่ากับ 1 มิลลิเมตร
ง. 10 เมตร

เท่ากับ 1 เซนติเมตร

ง. 100 เซนติเมตร เท่ากับ 1 เมตร
12. ดินสอแท่งนี น่าจะยาว 7 เซนติเมตร แต่วดั จริ งแล้วสันลง 3 มิลลิเมตร
ดินสอแท่งนียาวเท่าไร (นําไปใช้)
ดินสอแท่งนียาวเท่าไร
ค. 6 เซนติเมตร 6 มิลลิเมตร
ง. 6 เซนติเมตร 7 มิลลิเมตร
ง. 7 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร
13. ลูกแก้วของกลุ่ม A ห่างจากหลุม 3 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ลูกแก้วของกลุ่ม B ห่างจากหลุม 2
เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร ลูกแก้วของกลุ่ม C ห่างหลุม 45 มิลลิเมตร ข้อใดเรี ยงลําดับจากใกล้ไปไกล
ได้ถูกต้อง (วิเคราะห์)
ค. กลุ่ม A
B C
ง. กลุ่ม B A

C

จ. กลุ่ม C A

B
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14. ข้อใดเปรี ยบเทียบได้ถูกต้อง (นําไปใช้)
ง. 250 เซนติเมตร เท่ากับ 2 เมตร 50 เซนติเมตร
จ. 1 เมตร 50 เซนติเมตร เท่ากับ 105 เซนติเมตร
ฉ. 90 มิลลิเมตร เท่ากับ 9 เมตร
15. “ ปอวิงกระสอบได้ระยะทาง 3 เมตร 30 เซนติเมตร อ้อมวิงได้ไกลกว่าปอ 90 เซนติเมตร
ปอกับอ้อมวิงกระสอบได้ระยะทางรวมกันเท่าไร” (นําไปใช้)
ข. 2 เมตร 40 เซนติเมตร
ค. 4 เมตร 20 เซนติเมตร
ง. 7 เมตร 50 เซนติเมตร
16. “มานพวิงออกกําลังกายจากบ้านไปตลาดเป็ นระยะทาง 450 เมตร แล้ววิงต่อไปถึงบ้านป้ า
ระยะทางอีก 150 เมตร แล้ววิงกลับบ้านตามเส้นทางเดิม มานพวิงออกกําลังกายเป็ นระยะทาง
ทังหมดเท่าไร” จากโจทย์สามารถหาคําตอบได้ตามประโยคสัญลักษณ์ในข้อใด (วิเคราะห์)
ข. 350 + 120 =
ง. (350 + 120) + 120 =
ค. (350 + 120) + (350 + 120) =
17. “ม้านังตัวแรกยาว 2 เมตร 30 เซนติเมตร ม้านังตัวทีสองยาว กว่าตัวแรก 75 เซนติเมตร นํามา
วางต่อกัน ม้านังจะยาวทังหมดเท่าไร” จากโจทย์นกั เรี ยนควรหาความยาวของม้านังตัวทีสอง
ด้วยวิธีใด (วิเคราะห์)
ค. นําความยาวของม้านังตัวแรก บวกด้วย 75 เซนติเมตร
ง. นําความยาวของม้านังตัวแรก ลบด้วย 75 เซนติเมตร
ง. นําความยาวของม้านังตัวแรก คูณด้วย 75 เซนติเมตร
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18. ดินสอของแก้วยาว 12 เซนติเมตร 3 มิลลิเมตร ดินสอของอ้อยยาว 8 เซนติเมตร 5 มิลลิเมตร
ดินสอของแก้วยาวกว่าดินสอของอ้อยเท่าไร (นําไปใช้)
ค. 4 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
ง. 3 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
ค. 2 เซนติเมตร 8 มิลลิเมตร
19. “เชือกม้วนหนึงยาว 20 เมตร 70 เซนติเมตร ตัดไปมัดผักแล้วเหลือเชือกอยู่ 10 เมตร
50 เซนติเมตร เชือกถูกตัดไปมัดผักเท่าใด” จากโจทย์ขอ้ ใดคือสิ งทีโจทย์ตอ้ งการทราบ
(ความเข้าใจ)
ก. ความยาวของเชื อกทังหมด
ข. ความยาวของเชือกทีถูกตัด
ค. ความยาวของเชือกทีเหลือ
20. นําไม้กระดานสองแผ่นมาวางต่อกันวัดความยาวได้ 12 เมตร 90 เซนติเมตร ถ้าไม้กระดานแผ่นที
สอง ยาว 5 เมตร 80 เซนติเมตร ไม้กระดานแผ่นแรกสันกว่าหรื อยาวกว่าแผ่นทีสองเท่าไร
(สังเคราะห์)
ก. ยาวกว่า 1 เมตร 30 เซนติเมตร
ข. สันกว่า 1 เมตร 30 เซนติเมตร
ค. ยาวกว่า 7 เมตร 10 เซนติเมตร
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เฉลยแบบทดสอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค
ค
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ค
ค

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ค
ข
ข
ก
ค
ค
ก
ข
ข
ก
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์เรื องการวัด
ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
………………………………………………………
คําชีแจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนีจัดทําขึนเพือนําผลการตอบคําถามของนักเรี ยนไปใช้
ประโยชน์ในการวิจยั เพือจัดการเรี ยนรู้ในกลุ่มสระการเรี ยนรู้ของคณิ ตศาสตร์ เรื องการวัด การตอบ
คําถามของนักเรี ยนจะไม่มีคาํ ตอบทีถูกหรื อผิด และไม่ก่อให้เกดผลเสี ยหายต่อนักเรี ยน แต่อย่างใด
ทังสิ นขอให้นกั เรี ยนพิจารณาและตัดสิ นใจด้วยความคิดเห็นของตนเอง
2. แบบสอบถามมี 2 ตอน
ตอนที 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้เป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ 3= เห็นด้วยมาก, 2= เห็นด้วยปานกลางและ 1= เห็นด้วย
น้อย ประกอบด้วยข้อความ 10 คําถามเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ บรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู้ และ
ประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปิ ด (Open Form) เพือสอบถามความคิดเห็นว่า
“คิดอย่างไรต่อการสอนโดยประยุกต์ใช้การเล่นของเด็ก”โดยให้นกั เรี ยนเขียนลงในแผนผัง
ความคิด
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ตอนที 1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 สาระการเรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์
เรื อง การวัด ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
คําชีแจง ให้นกั เรี ยนพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วเขียนเครื องหมาย ˲ ลงในช่องทีตรงกับความ
คิดเห็นของนักเรี ยน
ลําดับ

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

ข้อความ
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื องทีเรี ยนง่ายขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมมือกันแก้ปัญหาใน
การเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้การทํางานร่ วมกับเพือน
ในกลุ่ม
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้การเรี ยนคณิ ตศาสตร์สนุกสนานน่าสนใจ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนรู ้จกั การช่วยเหลือเพือนๆในการ
เรี ยนรู ้มากขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนเต็มใจร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างมี
ความสุข
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีส่งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออก และยอมรับใน
ความสามารถของผูอ้ ืนมากขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยน รู ้จกั การยกย่องชมเชย ให้กาํ ลังใจ
ผูอ้ ืนมากขึน
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีช่วยให้นกั เรี ยนมีความรู ้สึกทีดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนได้เชือมโยงความรู ้กบั การนําไปใช้
ในชีวติ ประจําวัน

รวม

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปานกลาง
น้อย
3
2
1
……….

……….

……….

………..

………..

………..

……….

……….

……….

………...

………...

………...

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

………..

……….

……….

……….
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ตอนที 2 แบบสอบถามปลายเปิ ด
ให้นกั เรี ยนเขียนคําตอบลงในแผนผังความคิด

คิดอย่างไรต่อการสอนโดย
ประยุกต์ใช้การเล่นของเด็ก

-
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แบบประเมินความสามารถในการคิด
รายการประเมิน

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

1. เสนอแนะการละเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา
2. มีเหตุผล
3. การแก้ปัญหา
รวม

เกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด
รายการ
ประเมิน
เสนอแนะการ
เล่นที
สอดคล้องกับ
เนือหา
มีเหตุผล

การแก้ปัญหา

3 = ดีเยียม
บอกชือการเล่น กติกา,
วิธีการเล่นและวิธีการที
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ
สอดคล้องกับเนือหาได้
มากกว่า 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ
เสนอความคิดเห็นหรื อ
ตอบคําถามได้อย่าง
สมเหตุสมผลทุกครัง
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
และอธิบายแนวทางใน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว
ให้เข้าใจได้ดี

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
บอกชือการเล่น กติกา, บอกชือการเล่น
วิธีการเล่นและวิธีการที กติกา,วิธีการเล่นได้
นํามาใช้ได้ถูกต้องและ ถูกต้อง
แต่ไม่
สอดคล้องกับเนือหาได้ สอดคล้องกับเนือหา
อย่างน้อย 1 วิธี
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ให้คาํ อธิบายหรื อ
ยกตัวอย่างประกอบการ ยกตัวอย่าง
เสนอความคิดเห็นหรื อ ประกอบการตอบ
ตอบคําถามได้อย่าง
คําถามไม่
สมเหตุสมผลบางครัง สมเหตุสมผล
เสนอวิธีการแก้ปัญหา
เสนอวิธีการ
และอธิบายแนวทางใน แก้ปัญหาได้บางส่วน
การใช้วธิ ีการดังกล่าว แต่อธิบายแนวทาง
ปฏิบตั ิ ไม่ได้
ให้เข้าใจได้บางส่วน

0 = ไม่ ผ่าน
บอกชือการเล่น
ได้ แต่ไม่
สอดคล้องกับ
เนือหา
ให้คาํ อธิบาย
หรื อยกตัวอย่าง
ไม่ได้

เสนอวิธีการ
แก้ปัญหา ไม่ได้
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แบบประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการประเมิน
1. ความภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
2. การเห็นคุณค่าในการละเล่นพืนบ้านของ
เด็กไทย
3. การอนุรักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย

3 = ดีเยียม

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน

0= ไม่ผา่ น

เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
รายการ
ประเมิน
ความภาคภูมิใจ
ในการละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การเห็นคุณค่า
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

การอนุรักษ์
การละเล่น
พืนบ้านของ
เด็กไทย

3 = ดีเยียม
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่นและกติกา
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินได้ถูกต้อง
มากกว่า 1 การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
ได้มากกว่า 3 ประการ
บอกชือการละเล่น
กติกาและวิธีการเล่น
การละเล่นพืนบ้านใน
ท้องถินและชักชวนให้
เพือนร่ วมกิจกรรมการ
เล่นทีสอดคล้องกับ
ประเพณี ได้

ระดับการประเมิน
2 = ดี
1 = ผ่าน
ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,วิธีการ
เล่น และกติกาการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินได้
ถูกต้องอย่างน้อย 1
การละเล่น
ชักชวน,แนะนําให้เพือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบ้านไทยและบอก
ประโยชน์ของการละเล่น
พืนบ้านไทยได้อย่างน้อย
2 - 3 ประการ
บอกชือการละเล่น กติกา
และวิธีการเล่นการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
สอดคล้องกับประเพณี ได้

0 = ไม่ ผ่าน

ร่ วมกิจกรรมการเล่น
ชักชวนให้เพือนร่ วม
กิจกรรม บอกชือ,
วิธีการเล่น การละเล่น
พืนบ้านในท้องถินได้
บางส่ วน

ร่ วมกิจกรรมการเล่น
และบอกชือการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินได้
บางส่ วน

ชักชวน,แนะนําให้
เพือนเห็นคุณค่าของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
และบอกประโยชน์ของ
การละเล่นพืนบ้านไทย
ได้อย่างน้อย 1 ประการ
บอกชือการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
สอดคล้องกับประเพณี
ได้

ชักชวน,แนะนําให้เพือน
เห็นคุณค่าของการละเล่น
พืนบ้านไทยไม่ได้

บอกชือการละเล่น
พืนบ้านในท้องถินที
สอดคล้องกับประเพณี
ไม่ได้

ภาคผนวก ข
การตรวจสอบค่าคุณภาพเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้จาก
ผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ

รวม

ความหมาย

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

คนที1

คนที2

คนที3

+1

+1

+1

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 1
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.2 ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับสาระการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับกระบวนการเรี ยนรู้
1.3 สาระการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.4 กระบวนการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้
1.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั กระบวนการเรี ยนรู้
1.6 สื อการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื อการเรี ยนรู้กบั กระบวนการ
เรี ยนรู้
1.7 การละเล่น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ การละเล่นกับ
สาระการเรี ยนรู้

242
แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้จาก
ผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ

รวม

ความหมาย

คนที1

คนที2

คนที3

ความเหมาะสมและสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.2 ตัวชีวัด

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับสาระการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับกระบวนการเรี ยนรู้
1.3 สาระการเรี ยนรู้

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 2
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.4 กระบวนการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้
1.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั กระบวนการเรี ยนรู้
1.6 สื อการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื อการเรี ยนรู้กบั กระบวนการ
เรี ยนรู้
1.7 การละเล่น
- ความเหมาะสมและสอดคล้องของ การละเล่นกับ
สาระการเรี ยนรู้
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้จาก
ผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ

รวม

ความหมาย

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื อการเรี ยนรู้กบั กระบวนการ
เรี ยนรู้
1.7 การละเล่น

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ความเหมาะสมและสอดคล้องของ การละเล่นกับ สาระการเรี ยนรู้

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

คนที1

คนที2

คนที3

ความเหมาะสมและสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.2 ตัวชีวัด

+1

+1

ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับสาระการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับกระบวนการเรี ยนรู้
1.3 สาระการเรี ยนรู้

+1

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 3
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.4 กระบวนการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้
1.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั กระบวนการเรี ยนรู้
1.6 สื อการเรี ยนรู้
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ผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม

ความหมาย

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

คนที1

คนที2

คนที3

ความเหมาะสมและสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.2 ตัวชีวัด

+1

+1

ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับสาระการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับกระบวนการเรี ยนรู้
1.3 สาระการเรี ยนรู้

+1

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 4
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.4 กระบวนการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้
1.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั กระบวนการเรี ยนรู้
1.6 สื อการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื อการเรี ยนรู้กบั กระบวนการ
เรี ยนรู้
1.7 การละเล่น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ การละเล่นกับ
สาระการเรี ยนรู้
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้จาก
ผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
คนที1

คนที2

คนที3

รวม

ความหมาย

ความเหมาะสมและสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.2 ตัวชีวัด

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับสาระการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับกระบวนการเรี ยนรู้
1.3 สาระการเรี ยนรู้

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 5
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.4 กระบวนการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้
1.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั กระบวนการเรี ยนรู้
1.6 สื อการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื อการเรี ยนรู้กบั กระบวนการ
เรี ยนรู้
1.7 การละเล่น
ความเหมาะสมและสอดคล้องของ การละเล่นกับ
สาระการเรี ยนรู้
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แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องขององค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู้จาก
ผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

ความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
รวม

ความหมาย

คนที1

คนที2

คนที3

ความเหมาะสมและสอดคล้องของมาตรฐานการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.2 ตัวชีวัด

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับสาระการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของตัวชีวัดกับกระบวนการเรี ยนรู้
1.3 สาระการเรี ยนรู้

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

1.00

เหมาะสม

1.00

เหมาะสม

แผนการจัดการเรี ยนรู้ที 6
1.1 มาตรฐานการเรี ยนรู้

ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั มาตรฐาน
การเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสาระการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
1.4 กระบวนการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู้กบั การวัด
และประเมินผลการเรี ยนรู้
1.5 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั ตัวชีวัด
ความเหมาะสมและสอดคล้องของการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้กบั กระบวนการเรี ยนรู้
1.6 สื อการเรี ยนรู้
ความเหมาะสมและสอดคล้องของสื อการเรี ยนรู้กบั กระบวนการ
เรี ยนรู้
1.7 การละเล่น

+1

+1

+1

ความเหมาะสมและสอดคล้องของ การละเล่นกับ
สาระการเรี ยนรู้

+1

+1

+1
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ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
ความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญ
ความหมาย

แบบทดสอบข้อที

คนที1

คนที2

คนที3

รวม

ข้อที 1

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 2

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 3

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 4

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 5

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 6

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 7

+1

+1

-1

0.67

เหมาะสม

ข้อที 8

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 9

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 10

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 11

+1

+1

-1

0.67

เหมาะสม

ข้อที 12

-1

+1

+1

0.67

เหมาะสม

ข้อที 13

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 14

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 15

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 16

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที17

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที18

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที19

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที20

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม
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ผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน (ต่อ)
ความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญ
แบบทดสอบข้อที

คนที1

คนที2

คนที3

รวม

ข้อที 21

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 22

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 23

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 24

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 25

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 26

+1

-1

+1

0.67

เหมาะสม

ข้อที 27

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 28

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 29

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 30

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 31

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 32

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 33

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 34

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 35

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 36

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 37

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 38

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที 39

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ข้อที40

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

ความหมาย
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ความคิดเห็น ตอนที 1 จากผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
ความคิดเห็นจาก
รายการประเมิน

ผูเ้ ชียวชาญ

รวม

ความหมาย

คนที1 คนที2 คนที3
ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนเข้าใจเรื องทีเรี ยนง่ายขึน

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

2 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีช่วยส่งเสริ มให้นกั เรี ยนร่ วมมือกัน
แก้ปัญหาในการเรี ยนรู ้
3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และทํางาน
ร่ วมกับเพือนในกลุ่ม
ด้านบรรยากาศในการจัดการเรี ยนรู ้
4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้การเรี ยนคณิ ตศาสตร์สนุกสนาน
และน่าสนใจ
5 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนรู ้จกั การร่ วมมือและ
ช่วยเหลือเพือนๆในการเรี ยนรู ้มากขึน
6 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนเต็มใจร่ วมกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้อย่างมีความสุข
ด้านประโยชน์ทีได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
7 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีส่งเสริ มให้นกั เรี ยนกล้าแสดงออก และ
ยอมรับในความสามารถของผูอ้ ืนมากขึน
8 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยน รู ้จกั การยกย่องชมเชย
และให้กาํ ลังใจผูอ้ ืนมากขึน
9 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีช่วยให้นกั เรี ยนมีเจตคติทีดีต่อวิชา
คณิ ตศาสตร์
10 กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบนีทําให้นกั เรี ยนได้เชือมโยงความรู ้กบั
การนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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ค่าดัชนีความสอดคล้องทีได้จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ตอนที 2 แบบสอบถามปลายเปิ ด จากผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
ความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

คนที1

คนที2

คนที3

รวม

ความหมาย

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

คิดอย่างไรต่อการสอนโดยประยุกต์ใช้
การละเล่นของเด็กไทย

251
ค่าดัชนีความสอดคล้องทีได้จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบประเมิน
ความสามารถในการคิด จากผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
ความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญ
คนที1

คนที2

คนที3

รวม

ความหมาย

1. เสนอแนะการเล่นทีสอดคล้องกับเนือหา

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

2. มีเหตุผล

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

3. การแก้ปัญหา

+1

+1

+1

1.00

เหมาะสม

รายการประเมิน

ค่าดัชนีความสอดคล้องทีได้จากการประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้องของแบบประเมิน
คุณลักษณะทีพึงประสงค์รักความเป็ นไทย จากผูเ้ ชียวชาญ จํานวน 3 คน
ความคิดเห็นจากผูเ้ ชียวชาญ
รายการประเมิน

คนที1

คนที2

คนที3

1. ภาคภูมิใจในการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย

+1

+1

2. เห็นคุณค่าการละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย

+1

3. การอนุ รักษ์การละเล่นพืนบ้านของเด็กไทย

+1

รวม

ความหมาย

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

1.00

เหมาะสม

+1

+1

1.00

เหมาะสม
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ผลการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด แบบรายบุคคล (lndividual Tryout)
ค่าประสิ ทธิภาพรายบุคคล
ทดสอบ
แผนที1

แผนที2

แผนที3

คะแนน

คะแนน คะแนน คะแนน

นักเรี ยน

10

5

5

1

8

4

5

2

6

3

3

5

2

แผนที4
5

แผนที5

แผนที6

รวม

คะแนน คะแนน คะแนนเต็ม

หลังเรี ยน
คะแนนเต็ม

5

5

35

20

4

5

4

30

15

3

4

3

3

22

13

3

3

3

2

18

10

รวม

70

38

ค่าประสิ ทธิภาพ

66.67

63.33

ผลการหาประสิ ทธิภาพของแผนการจัดการเรี ยนรู้เรื อง การวัด แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout)
ค่าประสิ ทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก
ทดสอบ
แผนที 1 แผนที 2 แผนที 3 แผนที 4 แผนที 5 แผนที 6
จํานวน

รวม

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนนเต็ม

หลังเรี ยน
คะแนนเต็ม

นักเรี ยน

10

5

5

5

5

5

35

20

1

10

4

5

5

5

4

33

18

2

7

3

4

3

4

3

24

14

3

7

2

3

3

3

2

20

12

4

10

4

5

4

4

4

31

17

5

8

3

3

4

5

3

26

14

6

7

3

3

3

3

3

22

11

รวม

156

86

ค่าประสิ ทธิภาพ

74.29

71.67
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ผลการหาประสิ ทธิภาพของแผนจัดการเรี ยนรู้ เรื องการวัด แบบกลุ่มใหญ่ (Field Tryout)
ค่าประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่มใหญ่
ทดสอบ
แผนที1

แผนที2

แผนที3

แผนที4

แผนที5

แผนที6

รวม

หลังเรี ยน

คะแนน
นักเรี ยน

10

คะแนน5

คะแนน5

คะแนน5

คะแนน5

คะแนน5

คะแนนเต็ม35

คะแนนเต็ม20

1

10

4

5

4

5

4

32

18

2

7

4

4

5

5

4

29

18

3

7

4

4

4

3

4

26

16

4

8

4

5

4

5

4

30

18

5

8

5

5

4

4

5

31

17

6

7

4

4

4

4

3

26

15

7

10

5

4

4

5

4

32

17

8

8

4

4

4

4

4

28

14

9

8

4

4

4

3

3

26

14

10

9

4

4

5

5

5

32

18

11

7

3

4

4

4

4

26

12

12

7

5

5

4

4

5

30

17

13

8

4

4

3

5

4

28

15

14

7

3

4

4

4

3

25

14

15

8

4

4

4

3

4

27

15

16

9

4

5

5

5

5

33

20

17

8

3

4

5

3

4

27

15

18

8

5

5

4

5

5

32

17

19

10

4

4

5

5

5

33

20

20

8

4

3

4

4

4

27

14

21

7

5

4

4

4

5

29

17

รวม

609

341

ค่าประสิ ทธิ ภาพ

82.86

81.19
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STAD
โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มที 1

ทดสอบครังที 1

ทดสอบครังที 2

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

100

20

92

100

20

คนที 2

80

100

30

90

100

20

คนที 3

85

100

30

92

100

20

คนที 4

60

100

30

80

100

30

400

110

รวม

90

คะแนนเฉลีย

27.50

15.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มยอดเยียม

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 1

ทดสอบครังที 3

ทดสอบครังที 4

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

100

20

90

100

20

คนที 2

90

80

10

87

80

10

คนที 3

90

80

10

88

80

10

คนที 4

85

80

10

85

80

10

รวม

50

คะแนนเฉลีย

12.50

12.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่ง

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 1

ทดสอบครังที 5

ทดสอบครังที 6

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

80

10

89

100

30

คนที 2

80

80

20

85

100

30

คนที 3

80

80

20

85

100

30

คนที 4

78

80

20

84

80

10

รวม

70

100

คะแนนเฉลีย

17.50

25.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่ง

กลุ่มเก่งมาก
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มที 2

ทดสอบครังที 1

ทดสอบครังที 2

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

85

80

10

82

80

10

คนที 2

80

100

30

80

80

20

คนที 3

80

80

20

70

80

20

คนที 4

60

80

30

70

60

10

รวม

60

คะแนนเฉลีย

22.50

15.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 2

ทดสอบครังที 3

ทดสอบครังที 4

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

80

80

20

80

80

20

คนที 2

80

80

20

75

80

20

คนที 3

70

60

10

80

80

20

คนที 4

75

80

20

77

80

20

รวม

70

80

คะแนนเฉลีย

17.50

20

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่ง มาก

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มที 2

ทดสอบครังที 5

ทดสอบครังที 6

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

80

80

20

85

100

30

คนที 2

78

80

20

85

60

0

คนที 3

76

80

20

80

60

0

คนที 4

80

80

20

80

100

30

รวม

80

60

คะแนนเฉลีย

20.00

15.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STAD โดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มที 3

ทดสอบครังที 1

ทดสอบครังที 2

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

100

20

82

80

10

คนที 2

85

100

30

82

80

10

คนที 3

80

100

30

80

80

20

คนที 4

60

100

30

80

80

20

รวม

60

คะแนนเฉลีย

27.50

15.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มยอดเยียม

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 3

ทดสอบครังที 3

ทดสอบครังที 4

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

86

80

10

88

80

10

คนที 2

86

100

30

93

80

0

คนที 3

85

100

30

85

80

10

คนที 4

85

80

10

80

80

20

รวม

80

40

คะแนนเฉลีย

20.00

10.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 3

ทดสอบครังที 5

ทดสอบครังที 6

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

80

60

0

75

60

0

คนที 2

80

80

20

80

100

30

คนที 3

82

80

10

80

100

30

คนที 4

80

60

0

75

100

30

รวม

30

90

คะแนนเฉลีย

7.50

22.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่ง

กลุ่มเก่งมาก
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มที 4

ทดสอบครังที 1

ทดสอบครังที 2

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

100

20

90

80

10

คนที 2

80

100

30

90

100

20

คนที 3

80

80

20

85

80

10

คนที 4

60

100

30

80

60

0

รวม

40

คะแนนเฉลีย

25.00

10.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 4

ทดสอบครังที 3

ทดสอบครังที 4

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

80

80

20

90

100

20

คนที 2

90

100

20

95

80

0

คนที 3

85

80

10

80

80

20

คนที 4

80

80

20

80

60

0

รวม

70

40

คะแนนเฉลีย

17.50

10.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่ง

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 4

ทดสอบครังที 5

ทดสอบครังที 6

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

91

100

20

95

100

20

คนที 2

88

80

10

89

100

30

คนที 3

80

60

0

90

100

30

คนที 4

80

100

30

85

100

30

รวม

60

110

คะแนนเฉลีย

15.00

27.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่ง

กลุ่มยอดเยียม
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มที 5

ทดสอบครังที 1

ทดสอบครังที 2

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

100

20

95

100

20

คนที 2

80

80

20

80

60

0

คนที 3

85

100

30

90

80

10

คนที 4

60

80

30

80

60

0

รวม

30

คะแนนเฉลีย

25.00

7.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 5

ทดสอบครังที 3

ทดสอบครังที 4

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

100

20

98

100

20

คนที 2

70

80

20

85

100

30

คนที 3

80

100

30

90

100

20

คนที 4

70

80

20

88

100

30

รวม

90

100

คะแนนเฉลีย

22.50

25.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มที 5

ทดสอบครังที 5

ทดสอบครังที 6

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

98

100

20

100

100

20

คนที 2

88

100

30

95

100

20

คนที 3

96

100

20

98

100

20

คนที 4

90

100

20

88

100

30

รวม

90

90

คะแนนเฉลีย

22.50

22.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่งมาก
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มที 6

ทดสอบครังที 1

ทดสอบครังที 2

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

90

100

20

90

80

10

คนที 2

80

60

0

70

80

20

คนที 3

75

80

30

80

80

20

คนที 4

60

80

30

75

60

0

รวม

50

คะแนนเฉลีย

20.00

12.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 6

ทดสอบครังที 3

ทดสอบครังที 4

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

75

80

20

83

80

10

คนที 2

75

80

20

80

80

20

คนที 3

80

80

20

81

60

0

คนที 4

65

80

30

75

40

0

รวม

90

30

คะแนนเฉลีย

22.50

7.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 6

ทดสอบครังที 5

ทดสอบครังที 6

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

81

100

30

90

100

20

คนที 2

78

60

0

69

80

30

คนที 3

80

80

20

85

100

30

คนที 4

68

80

30

75

100

30

รวม

80

110

คะแนนเฉลีย

20.00

27.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มยอดเยียม
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แบบบันทึกคะแนนความก้าวหน้าของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ย
เทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
กลุ่มที 7

ทดสอบครังที 1

ทดสอบครังที 2

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

85

80

10

90

100

20

คนที 2

75

100

30

90

80

10

คนที 3

85

80

10

77

80

20

คนที 4

60

100

30

80

40

0

รวม

50

คะแนนเฉลีย

20.00

12.50

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มเก่งมาก

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 7

ทดสอบครังที 3

ทดสอบครังที 4

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

95

100

20

95

80

0

คนที 2

85

100

30

80

80

20

คนที 3

85

100

30

85

100

30

คนที 4

60

100

30

90

80

10

รวม

110

60

คะแนนเฉลีย

27.50

15.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มยอดเยียม

กลุ่มเก่ง

กลุ่มที 7

ทดสอบครังที 5

ทดสอบครังที 6

สมาชิกกลุ่ม

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คะแนนฐาน

คะแนนทดสอบ

คะแนนก้าวหน้า

คนที 1

89

100

30

98

100

20

คนที 2

87

100

30

98

100

20

คนที 3

95

100

20

98

100

20

คนที 4

85

100

30

95

100

20

รวม

110

80

คะแนนเฉลีย

27.50

20.00

เกณฑ์ยกย่อง

กลุ่มยอดเยียม

กลุ่มเก่งมาก
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ค่าความยากง่าย(P)และค่าอํานาจจําแนก(D) ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้ เรื อง การวัดของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
ข้อ

D

P

ข้อ

D

P

1.*

0.27

0.80

21.*

0.47

0.57

2.

0.20

0.83

22.*

0.27

0.77

3.*

0.33

0.77

23.

0.33

0.63

4.*

0.53

0.67

24.

0.47

0.70

5.

0.27

0.73

25*

0.53

0.60

6.

0.20

0. 77

26.

0.33

0.77

7.*

0.33

0.77

27.

0.20

0.83

8.

0.27

0.80

28*

0.53

0.67

9.*

0.33

0.73

29.

0.53

0.60

10.

0.47

0.57

30.

0.40

0.67

11.*

0.27

0.77

31.*

0.67

0.33

12.

0.40

0.67

32.

0.33

0.70

13.

0.47

0.70

33.*

0.47

0.63

14.*

0.40

0.67

34

0.47

0.70

15.*

0.67

0.47

35*

0.53

0.60

16.*

0.33

0.70

36.*

0.67

0.33

17.*

0.73

0.37

37.*

0.67

0.53

18.

0.47

0.63

38.

0.53

0.63

19.

0.33

0.70

39.*

0.73

0.37

20.

0.40

0.67

40.

0.60

0.37

หมายเหตุ การเลือกข้อสอบ ผูว้ ิจยั เลือกดังนี
1. ข้อสอบทีมีค่า P ระหว่าง .20 ถึง .80 เป็ นข้อสอบทีมีระดับความยากง่ายตามเกณฑ์
2. ข้อสอบทีมีค่า D ตังแต่ .20 ขึนไป เป็ นข้อสอบทีมีระดับอํานาจจําแนกตามเกณฑ์
ดังนัน ข้อสอบทีไม่ถูกเลือกคือข้อ ทีมีค่า p มากกว่า .80 จัดเป็ นข้อสอบทีง่าย และมีค่า D ไม่ถึง .20 ไม่มีอาํ นาจจําแนก
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การคํานวณหาค่าความเชื อมัน(Reliability)ของแบบทดสอบวัดผลการเรี ยนรู้เรื องการวัด โดยใช้สูตร
KR 20ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ดสัน(Kuder Richardson)
n

28

177380

n-1

27

172225

n(n-1)

756

5155

k

20

6.8188

k-1

19

1.9885

n/(n-1)

1.05

0.2916
0.708

KR20 :

rtt =

0.75
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ค่าความต่างของคะแนนทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน เรื อง การวัด ของนักเรี ยน
ชันประถมศึกษาปี ที 3 ทีจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยเทคนิค STADโดยประยุกต์ใช้กิจกรรมการละเล่นของเด็กไทย
คนที

คะแนนทดสอบก่อนเรี ยน

คะแนนทดสอบหลังเรี ยน

ค่าความต่าง

1

8

17

9

2

6

14

8

3

8

16

10

4

7

13

8

5

14

20

6

6

4

15

11

7

5

15

10

8

7

14

7

9

8

16

8

10

10

20

10

11

7

14

7

12

10

16

6

13

7

15

8

14

5

14

9

15

9

16

7

16

9

19

10

17

8

13

5

18

10

20

10

19

9

16

7

20

7

13

6

21

12

19

7

22

9

18

9

23

7

14

7

24

12

20

8

25

9

15

6

26

10

19

9

27

9

20

11

28

9

14

5

เฉลีย

8.39

16.25

7.86
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สรุ ปผลการประเมินความสามารถในการคิด
ความสามารถในการคิด
แผนที

1.เสนอแนะการละเล่น

2.มีเหตุผล

3.การแก้ปัญหา

เฉลีย

S.D.

ทีสอดคล้องกับเนือหา
1

2.61

1.93

1.86

2.13

0.41

2

2.57

1.75

1.64

1.99

0.51

3

2.64

2.04

1.93

2.20

0.38

4

2.43

2.11

1.96

2.17

0.24

5

2.61

1.93

1.96

2.17

0.38

6

2.64

1.79

1.96

2.13

0.45

เฉลีย

2.58

1.93

1.89

2.13

0.39

S.D.

0.08

0.14

0.13

0.08

0.03

สรุ ป จํานวนนักเรี ยนทีมีความสามารถในการคิดแยกตามระดับความสามารถ
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

แผน

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

1

20

5

3

10

6

12

4

16

8

2

17

10

1

2

17

9

3

12

13

3

19

8

1

5

19

4

6

14

8

4

15

10

3

8

15

5

6

15

7

5

18

9

1

6

14

8

5

17

6

6

20

6

2

4

14

10

7

13

8

รวม

109

48

11

35

85

48

31

87

50

เฉลีย

18

8

2

5.83

14.17

8.00

5.17

14.50

8.33

ร้อยละ

64.29

28.57

7.14

21.43

50.00

28.57

17.86

53.57

28.57
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สรุ ปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทย
1.ความภาคภูมิใจ
แผนที

2.เห็นคุณค่าของ

3.การอนุรักษ์

ในการละเล่น

การละเล่นพืนบ้าน การละเล่นพืนบ้าน

พืนบ้านของไทย

ของไทย

เฉลีย

S.D.

ของไทย

1

2.5

1.93

1.79

2.07

0.38

2

2.43

1.75

1.75

1.98

0.39

3

2.39

1.96

1.96

2.10

0.25

4

2.18

1.82

1.68

1.89

0.26

5

2.29

1.96

1.96

2.07

0.19

6

2.46

2.18

1.89

2.18

0.29

เฉลีย

2.38

1.93

1.84

2.05

0.29

S.D.

0.12

0.15

0.12

0.10

สรุ ปจํานวนนักเรี ยนทีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดา้ นรักความเป็ นไทยในระดับต่าง
ข้อ 1

ข้อ 2

ข้อ 3

แผนที

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

ระดับ3

ระดับ2

ระดับ1

1

17

8

3

2

22

4

5

12

11

2

13

13

2

3

15

10

3

15

10

3

14

11

3

8

11

9

5

17

6

4

9

15

4

5

13

10

3

12

13

5

12

12

4

5

17

6

4

18

6

6

14

12

2

9

15

4

4

16

8

รวม

79

71

18

32

93

43

24

90

54

เฉลีย

13.17

12.17

3.00

5.33

15.50

7.17

4.00

15.00

9.00

ร้อยละ

46.43

42.86

10.71

25.00

46.43

28.57

14.29

53.57

32.14

ภาคผนวก ค
รายนามผูเ้ ชียวชาญตรวจเครื องมือการวิจยั
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รายนามผูเ้ ชียวชาญตรวจเครื องมือการวิจยั

1. อาจารย์วินยั บัวแดง

ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2

2. อาจารย์จงกลนี ห่วงทอง

ศึกษานิเทศก์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาราชบุรี เขต 2

3. อาจารย์ กาญจนา หลวงจอก

ครู ชาํ นาญการเชียวชาญ โรงเรี ยนบางแพปฐมพิทยา
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการเรี ยนรู้
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ภาพประกอบที 1 กิจกรรมการดีดลูกแก้วของนักเรี ยนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที 2 เรื องการคาดคะเนความยาว

ภาพประกอบที2 กิจกรรมการทอยเส้นของนักเรี ยนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที 3 เรื องการเปรี ยบเทียบความยาว

270

ภาพประกอบที 3 กิจกรรมการวิงเปี ยวตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที 4 เรื องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว

ภาพประกอบที 4 กิจกรรมการเดินกะลาของนักเรี ยนตามแผนจัดการเรี ยนรู ้ที 6 เรื องโจทย์ปัญหา เกียวกับความยาว
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ประวัติผวู้ ิจยั
ชือ
เกิด
ทีอยู่
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2514
พ.ศ. 2517
พ.ศ. 2526
พ.ศ. 2550

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2533- ปัจจุบนั

นางสาวปรานี แพรอัตร์
24
พฤษภาคม
2501
122 หมู่ 4 ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรี ยนวัดหนองโพ
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรี ยน
โพธาวัฒนาเสนี อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาครุ ศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคม
ศึกษา จากวิทยาลัยครู หมู่บา้ นจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสู ตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสู ตรและวิธีสอน
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครู โรงเรี ยนวัดเขาปิ นทอง อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ครู โรงเรี ยนอนุบาลบางแพ อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

